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Tegevusaruanne

ORGANISATSIOONI EESMÄRGID

MTÜ Perekoolitusühing Sina ja Mina (edaspidi: Perekeskus Sina ja Mina) põhikirjaline
eesmärk on:
• Aidata luua tingimused, et lastest kasvaksid iseseisvad, vastutusvõimelised ja loovad

ühiskonnaliikmed
• Suurendada lapsevanemate ja lastega tegelejate teadlikkust asendamaks autoritaarsed

kasvatusvõtted demokraatlikega ja seeläbi aidata kaasa vägivalla vähenemisele ühiskonnas
• Tõsta peresuhete kvaliteeti ja ennetada laste vaimse tervise probleemide teket ning laste

tänavale sattumist
• Väärtustada lapsevanemate ja lastega töötajate rolli ja tööd

TEGEVUSVALDKONNAD

• Gordon Training Internationali esindaja Eestis - koolitused "Gordoni perekool" ja "Õpetajate
kool"

• Lühikoolitused lapsevanematele ja spetsialistidele lapse arengu ja kasvatamise teemadel
• Tasuline individuaal- ja grupinõustamine
• Tasuta e-loengud lapsevanematele ja spetsialistidele
 

 

 

TEGEVUSED 2017. AASTAL 

 

 

TEENUSTE PAKKUMINE – KOOLITUSED JA NÕUSTAMINE 

 

Gordoni perekooli ja õpetajate koolitused 

Toimus kokku 21 Gordoni perekooli koolitust, nn avatud koolitusgruppe oli kokku 17 (osalejaid 
156) ja  tellitud gruppe 4 (osalejaid 47). 
Toimus ka üks Õpetajate kooli koolitus, mille läbis 11 Vinni-Pajusti Gümnaasiumi õpetajat. 
Kokku alustas koolitust 214 osalejat, tunnistusi väljastati 219 osalejale (sh 2016.a. alustanud 
osalejad). 
Teenuse kättesaadavuse parandamiseks koolitati eelmisel aastal 15 uut Gordoni perekooli 
koolitajat üle Eesti, kellest 10 alustasid koolituste läbiviimist kohe väljaõppe läbimise järgselt. 
Uuendatud ja trükitud said eestikeelsed Gordoni perekooli koolitusmaterjalid. 
 

Lühikoolitused ja loengud 

Viidi läbi laste arengu ja kasvatamise loenguid ning lühikoolitusi lasteasutustes ja 
organisatsioonides (nt SEB Heategevusfond, TÜ Kliinikum ). Jätkati Sina ja Mina 
Pereakadeemiaga, mille raames pakuti Eesti Lastekirjanduse Keskuses tasulisi lühiloenguid 
lapsevanematele. 
Kokku toimus 24 loengut ja koolitust üle Eesti. 
 

Nõustamine lapsevanematele 

Tasuta e-nõustamise teenuse pakkumine peatati rahastuse puudumise tõttu. Alustati 
koostööläbirääkimisi Tervise Arengu Instituudiga, et leida võimalikke koostöökohti teenuse 
jätkamiseks. 
Tasuline nõustamine - võimalik pöörduda ka psühholoogi ja pereterapeudi tasulisele vastuvõtule. 
2017. aastal võttis vastu 8 nõustajat. 
 

 

TEAVITUSTEGEVUSED 

 

Facebook 

Facebooki jälgijate arv kasvas 4800-lt 6366-le jälgijale, ühe aastaga lisandus 1566 jälgijat 
sotsiaalmeedias.
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Koostöö meediaväljaannetega 

Mitmed meie koolitajate artiklid (21 artiklit) ilmusid Delfi pereportaalis Pere ja Laps 
(http://perejalaps.delfi.ee, http://www.delfi.ee/teemalehed/perekeskus-sina-ja-mina). 
Lisaks avaldati mitmeid arvamusi, artikleid ja meie nõustajate nõuandeid Postimehe 
internetiportaalis (https://www.postimees.ee). 
 

Uudiskiri lapsevanematele 

Sarnaselt üldise teavitustööga, on ka uudiskirja väljaandmist on varasematel aastatel toetatud 
projektirahastuse kaudu. Rahastuse puudumisel aga ka uudiskirja avamise % languse tõttu 
(uudiskirja avas vaid 19% saajatest) peatati uudiskirja väljaandmine. Viimane uudiskiri anti välja 
17.02.2017. 
 

Osalemine messidel 
Osaleti Laps ja Pere messil (2-3. septembril Saku Suurhallis), kus lisaks tegevuste tutvustamisele 
viis juhatuse liige Auli Andersalu-Targo läbi loengu teemal "Lapsevanemaks olemise oskused on 
õpitavad ja nende kasutamine muudab pereelu mõnusaks". Loengut sai jälgida nii kohapeal kui ka 
väljaspool loengusaali, interneti otseülekandena. Osalesid kõik uue juhatuse liikmed ja mitmed 
koolitajad. 
Vaimse Tervise Mess (15.10.2017 Rahvusraamatukogus), korraldaja Eesti vaimse tervise ja 
heaolu koalitsioon - VATEK. Osalesid kõik uue juhtuse liikmed. 
 

 

ORGANISATSIOONI ARENDUSTEGEVUSED 

 

Koolitajate võrgustiku laiendamine 

Eelmise aasta detsembris toimus projekti "Gordoni perekooli koolitajate väljaõpe" toetusel Gordoni 
perekooli uute koolitajate väljaõpe. Väljaõppe raames sai koolitaja litsentsi 15 psühholoogia 
taustaga koolitajat üle Eesti, kellest 10 koolitajat alustasid 2017.aastal oma esimeste koolituste 
läbiviimist, sh toimus 2 koolitust Haapsalus ja viidi läbi ka üks venekeelne grupp. 
 

Kogemuste kohvikud koolitajate võrgustikule 

Kogemuste kohvik on vabas vormis kohtumiskoht koolitajate võrgustiku liikmetele, kus igal 
kohtumisel jagab üks koolitajatest teistega oma hiljutist õppimis- või koolituskogemust. 30. märtsil 
toimunud Kogemuste kohvikus jagas oma kogemusi kohtupsühhiaatriast pereterapeut ja koolitaja, 
organisatsiooni liige Ene Raudla. 
 

Koolitustel osalemine teenuste parendamise eesmärgil 
Koolitus “Teenusettevõtlus ja teenuste disain” (14. ja 24.11.2017), korraldaja Tallinna Ülikool, 
osales juhatuse liige Elen Brandmeister. 
Töötuba “Eneseturundus - kellele ja miks?” (8.11.2017), korraldaja Enesearengu Koolitused OÜ, 
osalesid juhatuse liikmed Kaileen Mägi ja Elen Brandmeister. 
Lisaks osalesid juhatuse liikmed erinevatel VATEK võrgustiku koostöökohtumistel ja seminaridel. 
 

 

 

PROJEKTID 

Võrreldes eelnevate aastatega, on projektitoetuste osakaal vähenenud. Projektitaotlusi 2017. 
aastal ei esitatud ning edaspidi keskendutakse eelkõige teenuste arendamisele ja müügile, et olla 
vähem sõltuv projektidest ning saavutada organisatsiooni finantsiline jätkusuutlikkus läbi teenuste 
pakkumise ja müügi. 
 

Projekt "Gordoni perekooli koolitajate väljaõpe" 

Rahastaja: Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital 
Toimumisaeg: 1.09.16-31.12.2017 
Toetus: 20 000 € 

Rahaline omafinantseering: 8 061 € 

 

Eesmärk: Perekeskus Sina ja Mina on konkurentsivõimeline ja jätkusuutlik organisatsioon, mille 
uuendatud koolitajate võrgustik võimaldab pakkuda kvaliteetset teenust lapsevanematele üle 
Eesti. 
 

Peamisd tegevused: 
Projekti raames viidi 2016.a. lõpus läbi väljaõpe Gordoni perekooli koolitajate võrgustiku

http://perejalaps.delfi.ee/
http://www.delfi.ee/teemalehed/perekeskus-sina-ja-mina)
https://www.postimees.ee)/
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uuendamiseks (15 inimest), et tõsta Perekeskus Sina ja Mina võimekust pakkuda senisest
efektiivsemalt Lapsevanema suhtlustreening Gordoni perekooli koolitust ja teisi vanematele
suunatud teenuseid uutes sihtgruppides ning piirkondades üle Eesti. 
9.01.2017 toimus projekti raames 1-päevane täiendkoolitus “Gordoni perekooli koolitaja
kompetentsid”, mis toimus koolitajate väljaõppe läbinud uutele koolitajatele (koolitaja Meelike
Saarna). 
Uuendatud ja täiendatud sai koolitajate info kodulehel, lisati uute koolitajate tutvustused ja CV-s.
Mitmed väljaõppe läbinud koolitajad alustasid superviisorite juhandamisel oma esimeste koolituste
läbiviimist. 
 

Projekti tulemused:
Projektiga seotud eesmärgid said täidetud. Perekeskus Sina ja Mina on konkurentsivõimelisem ja
jätkusuutlikum organisatsioon, mille uuendatud koolitajate võrgustik võimaldab pakkuda
kvaliteetset teenust lapsevanematele üle Eesti. Mitmetes Eesti piirkondades on juba koolitused
toimunud või planeeritud toimuma 2018.a. Üle pika aja venekeelne Gordoni perekooli koolitus
Tallinnas. 
Lapsevanematele suunatud ennetava koolituse Gordoni perekool pakkumine on elujõuline,
professionaalne ja paindlik. Eelpoolnimetatut toetab ja jätkuvale elluviimisele aitab kaasa uue
juhatuse valmine, mille koosseisu kuuluvad alates novembrist 2017 ka kaks projekti raames
väljaõppe läbinud koolitajat. Ka mitmed teised uued koolitajad on pakkunud välja uusi ideid ja
lahendusi ning soovivad arendustegevustes kaasa lüüa, seda nii Gordoni perekooli kui ka teiste
teenuste juures.
Üldises plaanis on paranenud on teenuste pakkumise võimekus, organisatsiooni jätkusuutlikkus ja
areng ning suurenenud on ka organisatsiooni ühiskondlik mõju.
 

ORGANISATSIOONI JUHTIMINE

2017. aastal oli organisatsiooni juhatuses 5 liiget, kellest üks juhatuse liige täitis ka projektijuhi
tööülesandeid ning korraldas nii koolitusi kui ka organisatsiooni igapäevast tööd (osaline tööaeg).
Oktoobris toimunud erakorraline üldkoosolek kinnitas organisatsioonile uue 4-liikmelise juhatuse,
mis alustas tööd 1.11.2017. Võeti vastu otsus kehtestada alates 2018. aastast organisatsiooni
liikmetele liitumis-ja aastamaks.
MTÜ liikmeid oli aasta lõpu seisuga 18.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 30 138 34 698 2

Nõuded ja ettemaksed 5 136 5 296 3

Kokku käibevarad 35 274 39 994  

Kokku varad 35 274 39 994  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 6 935 7 143 5

Kokku lühiajalised kohustised 6 935 7 143  

Kokku kohustised 6 935 7 143  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 32 851 22 477  

Aruandeaasta tulem -4 512 10 374  

Kokku netovara 28 339 32 851  

Kokku kohustised ja netovara 35 274 39 994  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2017 2016 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 10 000 40 000 6

Tulu ettevõtlusest 48 604 58 729 7

Muud tulud 0 930  

Kokku tulud 58 604 99 659  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -4 140 -25 339  

Jagatud annetused ja toetused -870 0  

Mitmesugused tegevuskulud -41 672 -35 458  

Tööjõukulud -16 429 -28 491 8

Kokku kulud -63 111 -89 288  

Põhitegevuse tulem -4 507 10 371  

Intressitulud 1 3  

Muud finantstulud ja -kulud -6 0  

Aruandeaasta tulem -4 512 10 374  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2017 2016

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem -4 507 10 371

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 160 348

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -208 -615

Laekunud intressid 1 3

Makstud intressid -6 0

Kokku rahavood põhitegevusest -4 560 10 107

Kokku rahavood -4 560 10 107

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 34 698 24 591

Raha ja raha ekvivalentide muutus -4 560 10 107

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 30 138 34 698
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2015 22 477 22 477

Aruandeaasta tulem 10 374 10 374

31.12.2016 32 851 32 851

Aruandeaasta tulem -4 512 -4 512

31.12.2017 28 339 28 339
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Perekoolitusühing Sina ja Mina 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse

standardiga. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida

täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates

arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes  kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu

kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). 

Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti

tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et

nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina., arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas.

Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised

võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning

negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses). 

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi

finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse

arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel

perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõttel pole

tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg

on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande

kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval

tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu

kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu

on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise

järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist. 

Seotud osapooled

Ettevõtte aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks: 

a. tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
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b. eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid   

või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016

Raha pangakontodel 30 138 34 698

Kokku raha 30 138 34 698

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2017 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 731 731

Ostjatelt laekumata

arved
731 731

Muud nõuded 4 091 4 091

Viitlaekumised 4 091 4 091

Ettemaksed 314 314

Muud makstud

ettemaksed
314 314

Kokku nõuded ja

ettemaksed
5 136 5 136

 

 31.12.2016 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 1 042 1 042

Ostjatelt laekumata

arved
1 042 1 042

Muud nõuded 3 940 3 940

Viitlaekumised 3 940 3 940

Ettemaksed 314 314

Muud makstud

ettemaksed
314 314

Kokku nõuded ja

ettemaksed
5 296 5 296



12

Perekoolitusühing Sina ja Mina 2017. a. majandusaasta aruanne

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016

Maksuvõlg Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 523 763

Sotsiaalmaks 1 153 1 425

Kohustuslik kogumispension 78 86

Töötuskindlustusmaksed 50 104

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 1 804 2 378

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2017 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 3 370 3 370

Võlad töövõtjatele 1 742 1 742

Maksuvõlad 1 804 1 804

Saadud ettemaksed 19 19

Muud saadud ettemaksed 19 19

Kokku võlad ja ettemaksed 6 935 6 935

 

 31.12.2016 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 3 076 3 076

Võlad töövõtjatele 1 669 1 669

Maksuvõlad 2 378 2 378

Saadud ettemaksed 20 20

Muud saadud ettemaksed 20 20

Kokku võlad ja ettemaksed 7 143 7 143

Lisa 6 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2017 2016

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 10 000 40 000

Kokku annetused ja toetused 10 000 40 000

sh eraldis riigieelarvest 0 40 000

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2017 2016

Rahaline annetus 10 000 40 000

Kokku annetused ja toetused 10 000 40 000
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Lisa 7 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2017 2016

Gordoni perekooli koolitused 48 604 58 729

Kokku tulu ettevõtlusest 48 604 58 729

Lisa 8 Tööjõukulud
(eurodes)

 2017 2016

Palgakulu 12 391 21 279

Sotsiaalmaksud 4 038 7 212

Kokku tööjõukulud 16 429 28 491

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
8 274 25 732

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 2 2

Lisa 9 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2017 31.12.2016

Füüsilisest isikust liikmete arv 18 18

Juriidilisest isikust liikmete arv 1 1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2016

Kohustised

Tegev- ja kõrgem juhtkond

ning olulise osalusega

eraisikust omanikud ning

nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2017 2016

Arvestatud tasu 4 457 8 554



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.05.2018

Perekoolitusühing Sina ja Mina (registrikood: 80208192) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

ELEN BRANDMEISTER Juhatuse liige 05.06.2018



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Muu mujal liigitamata koolitus 85599 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 6816570

E-posti aadress perekeskus@sinamina.ee


