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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.
Tänaseks võime öelda, et 2015.a. majandusaasta lõpuks olime saanud aktiivselt käima PIRNi
eesmärkide elluviimiseks planeeritud järgmised tegevused:
- nõustamis- ja koolitusprogrammide elluviimine;
- koolituste, seminaride, kursuste planeerimine;
- koostööpartnerite aktiivne otsimine;
- koostöövõrgustikes osalemine ja võimalike koostööpartnerite ühistegevustes kaasa
löömine;
- projektide algatamine;
- konverentside planeerimine;
2014.a. majandusaastaks oli PIRNis välja töötatud erinevad, peamiselt üldharidusasutuste
(algkoolid, põhikoolid, kutsekoolid ja gümnaasiumid) erinevatele väärtustega seotud keskkondadele suunatud koolitus-, nõustamis- ja abiprogrammid. Sellest tulenesid ka PIRN-i
tegevuslikud eesmärgid 2015.a. majandusaastaks.
2015.a. majandusaastal PIRNi suuremad kordaminekud on järgmised:
- Kriitilise Sõbra nõustamisprogrammi (edaspidi: KSP) arendamine. KSP viime läbi
meeskonnana, et anda koolile võimalikult mitmekülgne ja laiaulatuslik välispilt. KSP
eesmärgiks on kaardistada kooli hetkeseis, tugevused ja arenguvõimalused, nõustada
neid oma sisemiste ressursside paremaks kasutamiseks ja pakkuda arengukohtade
jaoks majavälist mitmekülgset valdkondlikku oskusteavet. KSP lõpeb kirjaliku raportiga –
see jääb koolile ja seotud koolikogukonnale. KSP eelduseks on, et see haarab kaasa
kogu koolikogukonna, sh lapsevanemad ja koolipidaja;
- Läbiviidud KSP nõustamisprogrammid Eesti üldhariduskoolides, mille hulgas oli kaks
väiksema valla kogukonnakooli ja üks suur linnakool;
- Vaimse tervise teemaline koolitus Tartu maakonna noortele;
- Koolitus Viljandi linna üldhariduskoolide hoolekogudele;
- Pakkumaks koolidele KSP programmi järgselt vajaduspõhiseid jätkutegevusi, oleme
PIRNiga otsimas samas valdkonnas tegutsevaid inimesi,
ettevõtteid, asutusi ja
organisatsioone, kes haakuvad meie põhitegevusega. Eesmärgiks on oma valdkonnas
laiema koostöövõrgustiku loomine.
2015.a. majandusaastal alustasime ja oleme
2016.a. kevadeks leidnud kontakti järgmiste asutuste, organisatsioonide ja valdkondlike
spetsialistidega:
a) Vanemluse Ümarlaud.
Sotsiaalministeerium on Vanemluse ümarlaua loonud erinevate arengukavade
koostamiseks ja koostööks kõigi lapsevanemate ning vanemlusega tegelevate
erinevate ühingute ja organisatsioonide jaoks. PIRNi eesmärgiks on leida
võimalused, kuidas lapsevanemate teemale ühiskonna tasandil ja kontekstis rohkem
kõlapinda saada. Seetõttu osaleme Vanemluse Ümarlaual, et viia sinna laste
haridusteega seotud mõõde. Samas valdkonnas planeerime tegevusi, kus erinevate
koolide lapsevanematega seotud kogud (hoolekogud ja vanematekogud) saaksid ja
võiksid rohkem teha omavahel koostööd ja jagada positiivset kogemust;
b) Peaasi ja erinevad kliinilised psühholoogid.
Avastasime KSP programme läbi viies, et paljudes koolides on muutuva õpikäsituse
õppijakesksusest lähtuvalt seatud eesmärgiks õpilase heaolu, aga seda on tehtud
teise osapoole ehk siis õpetajate arvelt. See tähendab, et tegelikult ei ole koolirõõmu
kellelgi, ei õpilastel ega õpetajatel. Õpetajad on sellise olukorras leidnud ennast
ringkaitses, mis on seotud hirmudega, kus ollakse kiirelt muutuvas ühiskonnas elust
maha jäänud. Nii jõudsime õpetaja vaimse tervise ja küsimuse juurde, kas koolis võib
olla mingi osa õpetajaid, kes peaksid abi saama. See viis meid kliiniliste
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c)
d)
e)
f)
g)
-

psühholoogideni ja koos nendega tõdemuseni, et olukorda saab parandada kooli
õhkkonna ja sisekliima parandamine;
Õpetajate Liidu juhatus;
Rajaleidja psühholoogilise nõustamise valdkonna eest vastutajad;
Teadusasutused.
Tagamaks oma nõustamisprogrammid kohalike teaduspõhiste uuringutega;
Haridus ja Teadusministeeriumi
üldhariduse, hariduslike
erivajaduste
ja
välishindamisvaldkonna eest vastutajad;
Tartu Linnavalitsuse haridusuuendusi toetava LP-mudeli rakendajad.

2015.a osalesid PIRNi liikmed Pereraadios nii kevad- kui sügishooaja kõigi „Koolikella“
õpikeskkondade teemaliste saadete tegemisel ja läbiviimisel.

PIRNi nõustajad-koolitajad on tegevad koolitajatena ka igaüks omaette.
2015.a. majandusaastal osalesid PIRNi meeskonna liikmed aktiivselt oma oskusteabega
Eetikakeskuse väärtusnõustajate ja väärtuskoolitajatena järgmistes tegevustes:
- 2015.a. kevadel viisid kaks PIRNi koolitajat Tartu Linnavalitsuse ja Eetikakeskuse
koostööprogrammi Tuluke’se raames läbi „Kriitilise Sõbra“ pilootprogrammi kolmes
suures Tartu linnakoolis;
- 2015.a. jooksul viisid PIRNi meeskonnaliikmed koos väikeste kaheliikmeliste
meeskondadena ja eraldi üksinda läbi Eetikakeskuse väärtuskoolitusi ning Eetikakeskuse
ja Lastekaitse Liidu koostöös programmi „Kiusamisvaba Kool ja Lasteaed“ raames
väärtuskoolitusi kümnetes haridusasutustes üle Eesti.
PIRNi 2016.a. eesmärkideks on jätkata seniste tegevussuundadega: nõustamis- ja
koolitusprogrammide läbiviimine ning arendamine, PIRNi eesmärkidest lähtuvalt valdkondlike
koostööpartnerite otsimine ja koostöövõrgustikes osalemine.
Erinevatest koolitusprojektidest saadi tulu 9813€ ja aruandeaasta tulem oli 1679€.
2015.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 kooskõlas Eesti hea
raamatupidamistavaga, mille põhimõtted on kehtestatud raamatupidamise seadusega ja mida
täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.
Raamatupidamise
aastaaruanne
kajastab
õigesti
inantsseisundit, majandustegevust ja rahavoogusid.

ja

õiglaselt

mittetulundusühingu

Juhatus kinnitab 2015.a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.
Juhatuse hinnangul on MTÜ Tulevikuhariduse PIRN jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

30. juunil 2016.a.

____________
Margus Saks
juhatuse liige
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2015

31.12.2014

Lisa nr

Raha

1 839

185

2

Kokku käibevara

1 839

185

1 839

185

Võlad ja ettemaksed

0

25

Kokku lühiajalised kohustused

0

25

0

25

160

35

Aruandeaasta tulem

1 679

125

Kokku netovara

1 839

160

1 839

185

Varad
Käibevara

Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused

Kokku kohustused

3

Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2015

2014

Lisa nr

9 813

9 670

4

25

0

9 838

9 670

Mitmesugused tegevuskulud

-8 159

-9 545

Kokku kulud

-8 159

-9 545

Põhitegevuse tulem

1 679

125

Aruandeaasta tulem

1 679

125

Tulud
Tulu ettevõtlusest
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
5
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2015

2014

1 679

125

0

18

-25

-8

1 654

135

1 654

135

185

50

Raha ja raha ekvivalentide muutus

1 654

135

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

1 839

185

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus
Kokku rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

3

2

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2013

35

35

Aruandeaasta tulem

125

125

31.12.2014

160

160

Aruandeaasta tulem

1 679

1 679

31.12.2015

1 839

1 839
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Tulevikuhariduse PIRN MTÜ 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga,
mis tugineb rahvusvaheliselt
tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning seda
täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad 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)

31.12.2015

31.12.2014

Arvelduskontod

1 839

185

Kokku raha

1 839

185

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2015

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

0

31.12.2014

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

25

25

Kokku võlad ja ettemaksed

25

25
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Lisa 4 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

2015

2014

Koolitusprogrammid

9 813

9 670

Kokku tulu ettevõtlusest

9 813

9 670

2015

2014

190

261

13

53

Muud

7 956

9 231

Kokku mitmesugused tegevuskulud

8 159

9 545

31.12.2015

31.12.2014

4

4

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

Lähetuskulud
Reklaamikulud

Lisa 6 Tööjõukulud
(eurodes)

Aruandekohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 7 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv
Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
2015

Ostud

Asutajad ja liikmed

2014
Asutajad ja liikmed

7 740

Ostud
9 175

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei ole arvestatud tasusid ja muid olulisi soodustusi.
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