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TEGEVUSARUANNE

MTÜ  Tulevikuhariduse  PIRN  (edaspidi:  PIRN)  on  tegev  2012.  aastast.  PIRN  asutati  nelja  Tartu  Ülikooli
eetikakeskuse (edaspidi:  Eetikakeskus) väärtusarenduse-väärtuskavatuse koolitaja Liina Vaher, Tiia Lister, Argo
Buinevitš ja Margus Saks poolt PIRN järgmiste põhikirjaliste eesmärkidega:

 kaasa  rääkida  ning  panustada  haridusvaldkonna  arengusse  läbi  oskusteabe  kogumise,  vahetamise  ja
jagamise, nõustamise ja koolitustegevuse;

 tegutseda haridusuuendust toetaval viisil ja avalikes huvides.

2017.a. majandusaasta lõpuks oleme olnud aktiivsed järgmistes PIRNi põhjakirjaliste eesmärkide elluviimisel:
 nõustamis- ja koolitusprogrammide ellu viimine;
 haridusasutuste kaasava hariduse fookusega auditi- ja nõustamisprogrammide ellu viimine;
 koostööpartnerite otsimine;
 koostöövõrgustikes osalemine ja võimalike koostööpartnerite ühistegevustes kaasa löömine;
 koostöös  haridusasutuste  ja  kohalike  omavalitsustega  PIRNi  nõustamis-  ja  koolitusprogrammide

elluviimiseks erinevate koostöö- ja rahastusprojektide algatamine;

2017.a. majandusaastal PIRNi suuremad kordaminekud:
 Haridusasutuste (koolide ja lasteaedade) kaardistamise auditi- ja nõustamisprogrammi (edaspidi:  Audit)

edasi  arendamine.  PIRNi  töötas  2017.a  alguseks  välja  koostöise  tugimeeskondade  kaasava  hariduse
nõustamisprogrammi koolipidajatele (edaspidi: Nõustamisprogramm). 
Nõustamisprogrammi viime läbi  meeskondlikult,  mille  kaudu pakume haridusasutuste  kogukondadele
PIRNi  meeskonna  ühendatud  professionaalsele  oskusteabele  tuginevat  analüüsi  ja  tuge.
Nõustamisprogrammi oluliseks osaks on  Auditi, mille jooksul:
a) kaardistame haridusasutuse hetkeseisu, tugevused ja arenguvõimalused; 
b) nõustame haridusasutusi oma valdkondlikke sisemisi ressursse paremini kasutama;
c) pakume  majavälist  arengutoetust  nii  kooli  tugispetsialistidele  kui  õpetajatele  kui  tervele

haridusasutusega seotud kogukonnale. Selle käigus tutvustame PIRNi meeskondlikule mitmekülgsele
valdkondlikule  oskusteabele  ja  rahvusvahelisele  tõenduspõhisele  kogemusele  tuginevat
haridusasutuste süsteemselt toimivat haridusasutuste tugimeeskonna koostöömudelit. 

Auditi tulemused võetakse kokku kirjalikus raportid, mis muutub haridusasutuse ja sellega seotud kooli-
kogukonna omandiks.  

 Lõpetasime edukalt 2016.a lõpul alustatud Kammeri Erikooli  auditi.

 Alustasime suuremat endise Lääne-Saare valla kaasava hariduse nõustamisprogrammi „Aste,  Kärla ja
Lümanda - 3 piirkonna haridusasutusi toetav tugisüsteem: ühtse koostöömudeli loomine ja rakendamine“.
Suutsime  ellu  viia  esimese  etapi.  Teise  etapi  rahastamiseks  nõustasime  Kärla  Põhikooli  Innove
projektrahastuse kirjutamiseks, millele saime positiivse vastuse. Selle Projekti Innove poolt rahastatud
tegevused viime ellu 2018.a esimesel poolel.

 Koostasime Viljandi Linna haridusametile kaasava hariduse nõustamisprogrammi Viljandi Päevakeskuse
laste  ja  perede  osakonna  loomise  toetamiseks.  Selle  nõustamisprogrammi  alustamine  lükkus  2017.a
majandusaastal tulevikku. 

 Pakkumaks  koolidele  nõustamisprogrammide järgseid  arenguplaanidest  lähtuva  tegevuskavaga  seotud
jätkutegevusi, jätkasime samas valdkonnas tegutsevate koostööpartnerite otsimist eesmärgiga laiendada
oma  valdkonnas  koostöövõrgustikku.  2017.a  majandusaastal  oleme  teinud  koostööd  järgnevate
organisatsioonide ja valdkondlike spetsialistidega:
1) Tartu Ülikooli eetikakeskus;
2) Viljandi Linnavalitsuse Haridusosakond – Paalalinna Kooliga seotud tegevused;
3) Tallinna Ülikooli haridusteaduskond;
4) TLÜ Haridusinnovatsioonikeskus – kaasava haridusega seotud teemad ja tegevused;
5) Haridus ja Teadusministeeriumi – kaasava hariduse seotud erikoolide teema;
6) Sotsiaalkindlustusamet - kaasava haridusega seotud teemad;
7) MTÜ Hea Algus – koostöö ja nõukojas osalemine;
8) Teaduskeskus  AHHAA  –  oalemine  RRI  (Responsible  research  and  innovation)  konverentsil  ja

töötubade modereerimine)
9) MTÜ Peaasjad; 
10) Õpetajate Liit;



 2017.a  osales  PIRNi  meeskond  Pereraadios  nii  kevad-  kui  sügishooaja  kõigi  „Koolikella“
haridusteemalistes saadetes. 

 Koostöös  Türi  (Käru)  Vallavalitsuse,  PIRNi  ja  Hagudi  Hakkajad  MTÜga  oleme  ajavahemikus
01.09.2016 – 31.08.2018.a. ellu ühisprojekti „ Kool kui õppiva kogukonna süda“. 
Projekti  eesmärk on kaasata ja haarata terve kohalik piirkondlik kogukond oma laste ja noorte perede
paremate  tulevikuvõimaluste  loomiseks  juba  lasteaiast  alates  sellega,  et  kõik  kogukonna  liikmed  on
tugevalt seotud kohaliku hariduskeskusega. Projekti  rahastavad ja aitavad ellu viia:  Hagudi Hakkajad
MTÜ ja Raplamaa Partnerluskogu MTÜ Leader strateegia meede 3. Projekt lõpeb 2018.a.

 2017.a.  töötasime  välja  ja  arendasime  edasi  kaasava  hariduse  ning  muutuva  õpikäsitusega  seotud
koolitusprogrammide erinevaid formaate ja õppekavu.

PIRNi haridusnõustajad-koolitajad on eraisikutena tegevad omaette koolitajatena s.h. koostööpartneritena Tartu
Ülikooli eetikakeskuse väärtusarenduse nõustajate ja koolitajatena. 

PIRNi 2018.a. eesmärkideks on jätkata seniste tegevussuundadega: 
a) Nii hetkel töös olevate kui uute kaasava hariduse nõustamis- ja koolitusprogrammide läbiviimine ning

arendamine, 
b) sihtgruppidele ja avalikkusele suunatud kommunikatsiooni arendamisega, 
c) PIRNi eesmärkidest lähtuvalt valdkondlike koostööpartnerite otsimine ja koostöövõrgustikes osalemine;
d) PIRNi meeskonna laiendamine ja selleks täiendava kompetentsi kaasamine.

2017.a majandusaastal oli PIRNis neli liiget, kes kuuluvad kõik ka võrdsetel alustel PIRNi juhatusse. Juhatuse
liikmetele majandusaastal tasu ei makstud.
Erinevatest koolitusprogrammidest saadi aruandeaastal tulu 8400 eurot, tulem aasta lõpuks kujunes -1124 euro
suuruseks.

MTÜ Tulevikuhariduse PIRN juhatuse poolt koostatud raamatupidamise aastaaruandes kasutatav 
arvestuspõhimõtete ja informatsiooni esitlusviis on koostatud lähtuvalt Eesti Finantsaruandluse standardist, mille 
põhimõtted on kehtestatud raamatupidamise seadusega ja mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna 
juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne annab asjakohase ja tõepärase esituse MTÜ Tulevikuhariduse PIRN  
finantstulemusest.

Juhatus kinnitab 2017.a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatuse hinnangul on MTÜ Tulevikuhariduse PIRN jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

25. juunil 2018.a.

____________
Margus Saks
juhatuse liige
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 3 817 55 2

Nõuded ja ettemaksed 0 4 886 3

Kokku käibevarad 3 817 4 941  

Kokku varad 3 817 4 941  

Kohustised ja netovara    

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 4 941 1 839  

Aruandeaasta tulem -1 124 3 102  

Kokku netovara 3 817 4 941  

Kokku kohustised ja netovara 3 817 4 941  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2017 2016 Lisa nr

Tulud    

Tulu ettevõtlusest 8 400 16 018 4

Kokku tulud 8 400 16 018  

Kulud    

Mitmesugused tegevuskulud -9 524 -12 916 5

Kokku kulud -9 524 -12 916  

Põhitegevuse tulem -1 124 3 102  

Aruandeaasta tulem -1 124 3 102  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2017 2016 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem -1 124 3 102  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 4 886 -4 886 3

Kokku rahavood põhitegevusest 3 762 -1 784  

Kokku rahavood 3 762 -1 784  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 55 1 839 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 3 762 -1 784  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 3 817 55 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2015 1 839 1 839

Aruandeaasta tulem 3 102 3 102

31.12.2016 4 941 4 941

Aruandeaasta tulem -1 124 -1 124

31.12.2017 3 817 3 817
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tulevikuhariduse PIRN MTÜ  2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga,

mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alusprintsiibiks on tulude ja kulude vastavuse printsiip.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja arvelduskontodel.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne

nende nominaalväärtusega.

Tulud

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.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatuse liikmed, nendega seotud ettevõtted.

Rahavoogude aruandes on põhitegevuse rahavood kajastatud kaudsel meetodil.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016

Arvelduskontod 3 817 55

Kokku raha 3 817 55

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 

 31.12.2016 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 4 886 4 886

Ostjatelt laekumata

arved
4 886 4 886

Kokku nõuded ja

ettemaksed
4 886 4 886
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Lisa 4 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2017 2016

Koolitusprogrammid 8 400 16 018

Kokku tulu ettevõtlusest 8 400 16 018

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2017 2016

Lähetuskulud 0 136

Koolituskulud 30 0

Reklaamikulud 46 47

Muud 9 448 12 733

Kokku mitmesugused tegevuskulud 9 524 12 916

Lisa 6 Tööjõukulud
(eurodes)

Aruandekohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 7 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2017 31.12.2016

Füüsilisest isikust liikmete arv 4 4

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

2017 Ostud

Asutajad ja liikmed 9 373

 

2016 Ostud

Asutajad ja liikmed 12 590


