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Tegevusaruanne
MTÜ Tulevikuhariduse PIRN (edaspidi: PIRN) on tegev 2012. aastast. PIRN asutati järgmiste põhikirjaliste eesmärkidega:
• rääkida kaasa ning panustada haridusvaldkonna arengusse läbi oskusteabe kogumise, vahetamise ja jagamise, nõustamise ja
koolitustegevuse;
• tegutseda haridusuuendust toetaval viisil ja avalikes huvides.
2018.a. majandusaasta lõpuks oleme olnud aktiivsed järgmistes PIRNi põhikirjaliste eesmärkide elluviimisel:
• kaasava hariduse fookusega nõustamis- ja koolitusprogrammid;
• kaasava hariduse fookusega kohalike omavalitsuste nõustamisprogrammid ja haridusasutuste auditi- ja nõustamis-programmid;
• koostööpartnerite otsimine;
• koostöövõrgustikes osalemine ja võimalike koostööpartnerite ühistegevustes kaasa löömine;
• koostöös haridusasutuste ja kohalike omavalitsustega PIRNi nõustamis- ja koolitusprogrammide elluviimiseks erinevate rahastusprojektide
kirjutamiseks ja järelaruandluse teostamiseks koostööpartnerite nõustamine;
2018.a majandusaastal PIRNi suuremad kordaminekud:
• Arendasime edasi kohalike omavalitsuste ja haridusasutuste (koolide ja lasteaedade) kaasava kaardistamise auditi- ja nõustamisprogrammi
(edaspidi: Audit). Töötasime 2017.a alguseks välja koostöise tugimeeskondade kaasava hariduse nõustamisprogrammi koolipidajatele (edaspidi:
Nõustamisprogramm), mida oleme erinevate projektide käigus täiendanud vastavalt projekti kontekstile.
Nõustamisprogramme oleme viinud läbi meeskondlikult, mille kaudu oleme pakkunud haridusasutuste kogukondadele PIRNi meeskonna
ühendatud mitme-ametilisele multi-professionaalsele oskusteabele tuginevat analüüsi ja tuge. Nõustamisprogrammi oluliseks osaks on kohaliku
omavalitsuse kaasava hariduse fookusega haridusasutus(t)e auditid, mille jooksul oleme:
a) kaardistanud haridusasutuse eriliste lastega hakkama saamise hetkeseisu, tugevusi ja arengu-võimalusi ning peamisi murekohti;
b) nõustanud haridusasutusi paremini kasutama oma valdkondlikke sisemisi ressursse;
c) pakkunud majavälist arengutoetust nii haridusasutuste tugispetsialistidele, õpetajatele kui ka tervele haridusasutusega seotud kogukonnale.
Selle käigus oleme tutvustanud PIRNi meeskonna poolt välja töötatud, mitmekülgsele valdkondlikule oskusteabele, rahvusvahelisele
tõenduspõhisele samas Eesti kohaliku taustaga adapteerumisvõimelisele kogemusele tuginevat haridusasutuste süsteemset koostöist
tugimeeskondlikku koostöömudelit.
Auditi tulemused oleme reeglina võtnud kokku kirjalikus raportid, mis muutub haridusasutuse ja sellega seotud koolikogu-konna omandiks.
• 2017.a II poolel alustasime endise Lääne-Saare valla kaasava hariduse nõustamisprogrammi „Aste, Kärla ja Lümanda - kolme piirkonna
haridusasutusi toetav tugisüsteem: ühtse koostöömudeli loomine ja rakendamine“. Suutsime ellu viia esimese etapi. Teise etapi rahastamiseks
nõustasime Kärla Põhikooli Innove projekt-rahastuse kirjutamiseks, millele saime positiivse vastuse. Selle Projekti SA Innove poolt rahastatud
tegevused viisime ellu 2018.a esimesel poolel.
• Nõustasime Viljandi Päevakeskuse laste ja perede osakonda PIRNi poolt 2017.a Viljandi Linnavalitsuse jaoks välja töötatud kaasava hariduse
nõustamisprogrammi raames. Programm kestis aprillist oktoobrini.
• PIRN viis 2018.a sügisel läbi „Kajamaa Kooli arendusprojekti uueneva õpikäsitusega seotud organisatsioonikultuuri muutmiseks ja piirkondliku
kaasava haridusega seotud koostöö alustamiseks Kajamaa Kooli ja Kurtna Kooli õpetajate õpikogukondades“ Selle rahastamiseks aitasime
PIRNiga Kajamaa Koolil ette valmistada SA Innove jaoks rahastustaotluse ning tegime kliendi eest ära kogu projekti järelaruandluse pro bono
põhimõttel.
• Viisime 2018.a läbi kaasava hariduse teemalised ja kohalikus kontekstis mõtestamise koostööpäevad järgmiste piirkondade haridusasutustele:
- Lümanda Koolile;
- Lümanda Lasteaiale;
- ühise Lümanda Koolile ja Lasteaiale;
- ühise Aste Koolile ja Lasteaiale;
- ühise Kärla Koolile ja Lasteaiale;
- Kärla Lasteaia, Kärla Kooli, Aste Lasteaia, Aste Kooli, Lümanda Lasteaia ja Lümanda Kooli tugimeeskondadele;
- Kajamaa Koolile;
- Kurtna Koolile ja Lasteaiale;
- ühise Kajamaa Koolile, Kurtna Lasteaed-Koolile;
• 2018.a viisime Juuru Eduard Vilde Koolile läbi koolituspäeva „Muutuste mõtestamine – mida tähendab muutuv õpikäsitus" fookusega
kaasavale haridusele.
• 2018.a viisime PIRNi, Käru Vallavalitsuse ja Hagudi Hakkajad MTÜga koostöös lõpule ühisprojekti „ Kool kui õppiva kogukonna süda“, mis
lõppes PIRNi poolt läbiviidud kahe kogukonna haridusasutuste ühise kogemuste jagamise koostöö- ja arengupäevaga. Projekti rahastasid
LEADER programmi kaasabil Raplamaa Partnerluskogu, projekti omaosaluse katsid Käru Vallavalitsus, Hagudi Hakkajad MTÜ ja MTÜ
Tulevikuhariduse PIRN. Selle projekti eesmärk oli kaasata kahe piirkonna kohalik kogukond oma laste ja noorte perede paremate
tulevikuvõimaluste loomiseks alates lasteaiast viisil, et kõik kogukonna liikmed oleksid tulevikus tugevamalt seotud kohaliku hariduskeskusega.
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Kuna projekti rahastava Leader Programmi eripära on pea pooleaastane pikkune projektitegevuste aruandluse menetlemine, siis jäi Hagudi
Hakkajad MTÜ viimase koostööpäeva eest PIRNile aastalõpu seisuga võlgu 90% arvest summas 1713.60€, mis kandus nõudena järgmisse
aastasse. PIRNil oli Hagudi Hakkajatega kokkulepe, et enne eelmainitud summa laekumist ei kanna PIRN MTÜ-le Hagudi Hakkajad üle projekti
omafinantseerimise toetust summas 184.08€, mille eest Hagudi Hakkajad olid esitanud 2018.a sees arve, siis jäi ka nimetatud summa PIRNi
kohustusena 2018 majandusaasta lõpul ülesse.
• 2018.a alustasime Tori Vallavalitsusega koostööd eesmärgiga selgitada välja valla kõigi haridusasutuste kaasava haridusega seotud toe
vajaduse, koostasime nõustamisprogrammi ja viisime läbi arengu- ning koostööpäeva teemal „Tori valla koolide ja lasteaedade juhtide ning kõigi
haridusasutustes töötavate tugispetsialistide töö koordineerijate koostööpäev kaasava hariduse põhimõtetest lähtuva süsteemse koostöise
tugimeeskondade toimimise mudeli põhimõtete tutvustamiseks”. Nõustamisprogrammi tegevusi hakkasime ellu viima 2019.a esimesel
poolaastal.
• 2018.a koostasime Saaremaa Vallavalitsusele kaasava hariduse nõustamisprogrammi: "Loodava Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskuse
meeskonna ülesehitamise ja Saaremaa lasteaedade ning koolide kaasava hariduse uue süsteemse tegevusmudeli rakendamise nõustamine“
koostööprojekti, mille tegevused algasid 2019.a majandusaastal.
• Pakkumaks koolidele nõustamisprogrammide järgseid arenguplaanidest lähtuva tegevuskavaga seotud jätkutegevusi, jätkasime samas
valdkonnas tegutsevate koostööpartnerite otsimist eesmärgiga laiendada oma valdkonnas koostöö-võrgustikku. 2018 majandusaastal oleme
teinud koostööd järgnevate organisatsioonide ja valdkondlike spetsialistidega:
1) Tartu Ülikooli eetikakeskus;
2) Viljandi Linnavalitsuse haridusametiga;
3) Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalametiga;
4) Tallinna Ülikooli haridusteaduskond;
5) TLÜ Haridusinnovatsioonikeskus – kaasava haridusega seotud teemad ja tegevused;
6) Haridus- ja Teadusministeeriumi – kaasava hariduse seotud erikoolide teema;
7) Sotsiaalkindlustusamet - kaasava haridusega seotud teemad;
8) MTÜ Peaasjad;
9) Õpetajate Liit;
10) Saaremaa Vallavalitsus;
11) Tori Vallavalitsus
• 2018.a osales PIRNi meeskond Pereraadios „Koolikella“ haridusteemalistes saadetes. Kevadhooajaga lõppes PIRNi pikk panus „Koolikella“
saatesarja.
• 2018.a töötasime välja ja arendasime edasi kaasava hariduse ning muutuva õpikäsitusega seotud koolitusprogrammide erinevaid formaate ja
õppekavu.
PIRNi haridusnõustajad-koolitajad on eraisikutena tegevad ka omaette koolitajatena s.h. koostööpartneritena Tartu Ülikooli eetikakeskusele
väärtusarenduse nõustajatena.
PIRNi 2019.a. eesmärkideks on jätkata seniste tegevussuundadega:
a) Viia ellu hetkel töös olevad Tori Vallavalitsuse ja Saaremaa Vallavalitsuse kaasava hariduse nõustamisprogrammid;
b) Kaasava hariduse erinevate programmide edasiarendamisega:
- nõustamisprogrammid kohalikele omavalitsustele,
- hetkeauditi ja nõustamised haridusasutustele,
- uued arenguprogrammid haridusasutustele ja haridusasutustele;
c) sihtgruppidele ja avalikkusele suunatud kommunikatsiooni arendamisega,
d) PIRNi eesmärkidest lähtuvalt valdkondlike koostööpartnerite otsimine ja koostöövõrgustikes osalemine;
e) PIRNi meeskonna laiendamine ja selleks täiendava kompetentsi kaasamine.
2018.a majandusaastal oli PIRNis neli liiget, kes kuuluvad kõik ka võrdsetel alustel PIRNi juhatusse. Juhatuse liikmetele majandusaastal palka ei
makstud.
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.
Olulisemad näitajad:
2018. aasta bilansi maht seisuga 31.12.2018 oli 3688 eurot ja aruandeaasta tulemiks kahjum 313 eurot.
Peamised finantssuhtarvud

2018

2017
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Tulu (eurot)

36 692

8400

Tulu kasv

336,8%

-47,6%

Tulem (eurot)

-313

-1 124

Tulemi kasv

72,2%

136,2%

Puhasrentaablus

-0,85%

-13,38%

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja

20,04

0,00

ROA

-8,49%

-29,45%

ROE

-8,93%

-29,45%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:
Tulu kasv (%) = (tulu 2018 – tulu 2017)/ tulu 2017 * 100
Tulemi kasv (%) = (Tulem 2018 – tulem 2017)/ tulem 2017* 100
Puhasrentaablus (%) = tulem/ tulu * 100
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/lühiajalised kohustused
ROA (%) = tulem/ varad kokku * 100
ROE (%) = tulem/ netovara kokku * 100

Juhatus kinnitab 2018 aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.
Juhatuse hinnangul on MTÜ Tulevikuhariduse PIRN jätkuvalt tegutsev majandusüksus
30. mail 2018.a.

_____________
Margus Saks
juhatuse liige
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2018

31.12.2017

Lisa nr

Raha

1 974

3 817

2

Nõuded ja ettemaksed

1 714

0

3

Kokku käibevarad

3 688

3 817

3 688

3 817

Võlad ja ettemaksed

184

0

Kokku lühiajalised kohustised

184

0

184

0

3 817

4 941

-313

-1 124

3 504

3 817

3 688

3 817

Varad
Käibevarad

Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

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

2018

2017

Lisa nr

Tulu ettevõtlusest

36 692

8 400

4

Kokku tulud

36 692

8 400

Mitmesugused tegevuskulud

-37 005

-9 524

Kokku kulud

-37 005

-9 524

Põhitegevuse tulem

-313

-1 124

Aruandeaasta tulem

-313

-1 124

Tulud

Kulud
5
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2018

2017

-313

-1 124

-1 714

4 886

184

0

-1 843

3 762

-1 843

3 762

3 817

55

-1 843

3 762

1 974

3 817

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus
Kokku rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2016
Aruandeaasta tulem
31.12.2017
Aruandeaasta tulem
31.12.2018

4 941

4 941

-1 124

-1 124

3 817

3 817

-313

-313

3 504

3 504
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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.
Eest finantsaruandluse standard tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning
selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes
määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab
õiglaselt MTÜ Tulevikuhariduse PIRN finantsseisundit,ja -tulemust.
Mittetulundusühingu " Tulevikuhariduse PIRN " tulemiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud
aruande skeemi nr 1.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
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.
Finantskohustised
Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende
soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.
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.
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.
Kulud
Tegevuskuludena näidatakse mittetuludnusühingu tegevusega seotud kulusid.Kulud kajastatakse tekkepõhiselt perioodis, mille eest kulu
arvestati.
Seotud osapooled
Seotud osapoolteks on juhatuse liikmed, nende lähedased perekonnaliikmed ja nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad.

Rahavoogude aruandes on põhitegevuse rahavood kajastatud kaudsel meetodil.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2018

31.12.2017

Arvelduskontod

1 974

3 817

Kokku raha

1 974

3 817
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2018
Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul
1 714

1 714

1 714

1 714

1 714

1 714

Lisa 4 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

2018

2017

Koolitus- ja nõustamisprogrammid

36 692

8 400

Kokku tulu ettevõtlusest

36 692

8 400

2018

2017

Lähetuskulud

947

0

Koolituskulud

464

30

0

46

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

Reklaamikulud
Koolitusteenuse osutamisega seotud kulud
Muud
Kokku mitmesugused tegevuskulud

35 469

0

125

9 448

37 005

9 524

31.12.2018

31.12.2017

4

4

Lisa 6 Tööjõukulud
(eurodes)

Aruandekohustuslasel ei ei ole töötajaid.

Lisa 7 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv
Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
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Ostud

Asutajad ja liikmed

2017
Asutajad ja liikmed

33 526

Ostud
9 373
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.06.2019
MTÜ Tulevikuhariduse PIRN (registrikood: 80350547) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

MARGUS SAKS

Juhatuse liige

18.06.2019

TIIA LISTER

Juhatuse liige

18.06.2019

LIINA VAHER

Juhatuse liige

18.06.2019

ARGO BUINEVITŠ

Juhatuse liige

19.06.2019

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Muu mujal liigitamata koolitus

85599

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Mobiiltelefon

+372 5130185

E-posti aadress

margus.saks@tulevikuharidus.ee

