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Tegevusaruanne

Tegevusaruanne 2016

MTÜ Kuulmispuudega Laste Õpetajate Selts (KLÕPS) on ülevabariigiline kuulmispuudega
laste õpetajaid ja spetsialiste ühendav organisatsioon, mis tegutseb alates 2011.aastast.
Seltsi peamisteks eesmärkideks on kuulmispuudega laste hariduse edendamine ning
vastavate huvigruppide ühendamine ja esindamine.

2016. aasta lõppedes oli seltsis 25 liiget, ühingu tööd koordineeris kuni juunikuuni
3-liikmeline ning edaspidi 4-liikmeline juhatus.

Aruandeperioodil viidi läbi kolm juhatuse koosolekut ja üks üldkoosolek, mis toimus
20.06.2016, Tallinnas.

Selts jätkas koostööd Eesti Kurtide Liidu ja Eesti Kurtide Noorte organisatsiooniga seoses
kuulmispuudega laste haridusküsimustega (peamisteks probleemideks kuulmispuudega
laste gümnaasiumihariduse jätkumine ning kvaliteetse põhihariduse omandamiseks
vajalike rahaliste vahendite puudus), nimetatud teemadega seonduvalt osales seltsi
esindaja (Piret Põllu) ka vastaval Haridus- ja Teadusministeeriumi ümarlaual (toimus
16.05).

Jätkus rahvusvaheline koostöö Spread Share - connecting trainers of deaf pupils in
Europe projekti raames, mille tegevus on suunatud rahvusvahelise viipekeelte
veebisõnaraamatu Spreadthesign edasiarendusele ja selle baasil kuulmispuudega lastele
suunitletud õppematerjalide jagamise veebikeskkonna loomisele. Projekt kestab kuni
2018.aasta septembrini.

Koostööd arendati ka Euroopa Kurtide Laste Õpetajate Ühenduste Liiduga (The European
Federation of Associations of Teachers of the Deaf, FEAPDA), seltsi esindaja (Raili Loit)
käis nimetatud liidu juhatusega kohtumas, et arutada konkreetsemaid koostöövõimalusi
ning KLÕPSi võimalikku liitumist FEAPDA-ga. Läbirääkimised selles vallas jätkuvad
2017.aastal.

Aruandlusperioodil esitas selts ühe eduka projektitaotluse SA Innovele tegevuse
„Õpetajate ja haridusasutuste juhtide professionaalse arengu edendamine
koostöövõrgustike kaudu“ elluviimiseks – projekt keskendus kuulmispuudega laste
pedagoogidele teabepäeva korraldamisele 2017.aastal.

Lisaks esitati taotlus Nordplus kontaktseminaril osalemiseks (eesmärgiks
koostööpartnerite leidmine), kuid seda ei rahuldatud.

Seltsi igapäevategevustele lisaks tegeleti muuhulgas seltsi veebilehe uuendamiseks
vajalike ettevalmistustega.
 

 

Kokkuvõte seltsi tegevustest kuude lõikes (2016.a.)
Aeg Tegevus

 

Jaanuar

7.01 – Juhatuse koosolek. Peamisteks teemadeks seltsi üldine
tegevus ja juhatuse liikmete tööülesannete jaotus, 2016. aasta
tegevusplaani kinnitamine.
 

 

Veebruar
Spread Share projekti Skype-koosolek (osales Raili Loit),
teemaks sõnaraamatu kvaliteedikontroll.

 

Märts
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Aprill

Koostöö Eesti Kurtide Liiduga seoses kurtide laste üld- ja
gümnaasiumihariduse omandamiseks vajaliku rahastuse ja
õpetuse jätkumise võimaluste leidmiseks.
 

Spread Share projekti sisuline töö: mobiilirakenduse
testimine/arendamine, kvaliteedikontrolliks vajaliku
dokumentatsiooni koostamine.

 

Mai

16.05 – HTM-i ümarlaud kurtide gümnaasiumihariduse
jätkumise teemal. Kohtumisel esindas seltsi Piret Põllu.
 

30.05 - 2.06 – Spread Share projekti koosolek Zagrebis.
Peamisteks teemadeks kvaliteedikontroll, Spreadthesign
sõnaraamatu ja mobiilirakenduste arendamine, SpreadLesson
platvormi loomine, (koos)töö tõhustamine ning edasiste
tööülesannete arutelu/jaotus. Osalesid Maret Õun ja Raili Loit.

 

Juuni

Spread Share projekti sisuline töö: Google Maps funktsiooni
jaoks nimekirjade koostamine, videote salvestamine,
kvaliteedikontroll.
 

20.06 – Üldkoosolek. Seltsi juhatusega liitub Kristiina Vaikmets.
 

Juuli
Spread Share projekti sisuline töö: SpreadLesson platvormi
loomine.

 

August

Spread Share projekti sisuline töö: SpreadLesson platvormi
tõlkimine eesti keelde, kvaliteedikontroll, mobiilirakenduse
testimine/arendamine.
 

 

September

10.09 – Juhatuse koosolek. Peamisteks teemadeks seltsi
kodulehe uuendamine, uute projektide algatamine ja
käimasolevate haldamine ning seltsi igapäevategevuste
töökorraldus.
 

19.09 – Projektitaotlus SA Innovele tegevuse „Õpetajate ja
haridusasutuste juhtide professionaalse arengu edendamine
koostöövõrgustike kaudu“ elluviimiseks. Projektitaotlus rahuldati
ning selle raames korraldas selts 2017. aasta märtsis
kuulmispuudega laste pedagoogidele teabepäeva teemal
„Kurtide laste sotsiaalne areng“.

 

Oktoober

6.10 - Taotlus Kopenhaagenis toimuval Nordplus
kontaktseminaril osalemiseks – eesmärgiks koostööpartnerite
leidmine. Taotlust ei rahuldatud.
 

19.-22.10 – FEAPDA nõukogu koosolek ja kongress „Inclusion
and what it means for Deaf education“ . Seltsi esindajana osales
üritusel Raili Loit selleks, et luua kontakte Euroopa tasandil ning
arutada KLÕPSi võimalikku FEAPDA-ga liitumist.

November
Kodulehe uuendamisega seonduvad tegevused.
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Detsember

12.12 – Juhatuse koosolek. Peamisteks teemadeks
projektitööga seonduva arutelu, kodulehe uuendamine,
FEAPDA kongressi/läbirääkimise tulemused ja kokkulepped,
liikmeskonna nimekirja korrastamine, 2017. aasta tegevusplaani
koostamine.
 

Spread Share projekti siuline töö: Google Maps funktsiooni
jaoks nimekirjade koostamine, kvaliteedikontroll, aruandlus.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 4 910 9 364 2

Nõuded ja ettemaksed 170 0  

Kokku käibevarad 5 080 9 364  

Kokku varad 5 080 9 364  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 1 451 0 3

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 155 5 870  

Kokku lühiajalised kohustised 1 606 5 870  

Kokku kohustised 1 606 5 870  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 3 494 1 336  

Aruandeaasta tulem -20 2 158  

Kokku netovara 3 474 3 494  

Kokku kohustised ja netovara 5 080 9 364  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2016 2015 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 380 5  

Annetused ja toetused 5 714 1 758  

Muud tulud 0 3 000  

Kokku tulud 6 094 4 763  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -2 259 -1 758  

Mitmesugused tegevuskulud -400 -847  

Tööjõukulud -3 455 0 4

Kokku kulud -6 114 -2 605  

Põhitegevuse tulem -20 2 158  

Aruandeaasta tulem -20 2 158  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2016 2015

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 380 5

Laekunud annetused ja toetused 0 3 000

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -1 073 -97

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
0 7 628

Muud rahavood põhitegevusest -3 761 -2 508

Kokku rahavood põhitegevusest -4 454 8 028

Kokku rahavood -4 454 8 028

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 9 364 1 336

Raha ja raha ekvivalentide muutus -4 454 8 028

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 4 910 9 364
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2014 1 336 1 336

Aruandeaasta tulem 2 158 2 158

31.12.2015 3 494 3 494

Aruandeaasta tulem -20 -20

31.12.2016 3 474 3 474
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Kuulmispuudega Laste Õpetajate Selts ehk KLÕPS aruandeperiood 2016.aastal on 01.01.2016-31.12.2016. 

Esitlusvaluuta on EURO.

2016.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest, Raamatupidamise Toimkonna

juhenditest ja heast raamatupidamise tavast.

Arvestusskeemide või arvestusmeetodite muudatusi aruandeperioodil ei tehtud.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas.

Annetused ja toetused

Mitte-sihtotstarbelised annetused ja toetused kajastatakse tuluna hetkel, mil

annetus/toetus muutub sissenõutavaks (võttes vajadusel arvesse perioodi, mille eest

need on tasutud);

sihtotstarbelised annetused ja toetused (sh mitterahalised annetused ja toetused)

kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 14 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse

põhimõtetest (s.o kajastatakse tuluna siis kui annetus/toetus muutub sissenõutavaks ja annetuse/toetusega kaasnevad tingimused on täidetud;

varade soetamiseks saadud sihtotstarbeliste annetuste ja toetuste kajastamiseks võib alternatiivselt kasutada ka juhendis RTJ 14 kirjeldatud

netomeetodit;

valitud meetodit tuleb rakendada järjepidevalt);

annetusi ja toetusi, mis on oma olemuselt sissemaksed mittetulundusühingu või

sihtasutuse põhikapitali, ei kajastata tuluna tulude ja kulude aruandes, vaid kajastatakse netovara muutusena bilansis ja netovara

muutuste aruandes.

Annetust või toetust, mis on küll mõeldud kasutamiseks teatud kindlas valdkonnas, kuid ei ole otseselt seotud ühegi konkreetse projekti

finantseerimisega

(näiteks riigieelarvest saadavad mitte-sihtotstarbelised vahendid), ei loeta

sihtotstarbeliseks annetuseks. Vastavalt paragrahvile 15(a) kajastatakse selliseid

annetusi ja toetusi tuluna hetkel, mil annetus/toetus muutub sissenõutavaks.

Teatud annetused ja toetused võivad oma olemuselt olla sarnased sissemaksetele

mittetulundusühingu või sihtasutuse põhikapitali (osa- või sihtkapitali), isegi juhul, kui neid ei ole juriidiliselt vastavalt vormistatud.

Selliseid annetusi ja toetusi iseloomustab sageli asjaolu, et nende kasutamisele on sätestatud püsivad piirangud (st neid ei saa kulutada, kuigi

enamasti võib investeerida)

Samuti loetakse mitterahalisteks sissemakseteks mittetulundusühingu või sihtasutuse põhikapitali vastavatele isikutele tasuta üle antud varasid,

mis moodustavad olulise osa isiku põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks vajalikust varast.

Vastavalt paragrahvile 15 ei kajastata selliseid annetusi ja toetusi tuluna tulude ja kulude aruandes, vaid kajastatakse netovara

muutusena bilansis ja netovara muutuste aruandes.

Tulud

Ühingu liikme- ja sisseastumismaksud ning muud mitte-sihtotstarbelised tasud ühingu

liikmetelt kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud;

sihtotstarbelised tasud ühingu liikmetelt kajastatakse tuluna siis kui tasu muutub sissenõutavaks ja tasuga kaasnevad tingimused on täidetud.

Ühingu liikmetelt saadavaid tasusid ei kajastata tuluna enne, kui tasu muutub

sissenõutavaks ja kui tasuga kaasnevad tingimused on täidetud. Juhul kui tasu

laekumine on ebakindel kuni laekumise hetkeni, kajastatakse tasu tuluna laekumise

hetkel või hiljem .

Juhul kui liikmemaks annab liikmetele täiendavaid soodustusi (näiteks võimalus

osta mittetulundusühingult teatud teenuseid soodsama hinna eest), kajastatakse see

tuluna soodustuste kasutamise eeldatava perioodi jooksul.
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Pank 4 391 8 784

Kassa 519 580

Kokku raha 4 910 9 364

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Maksuvõlg Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 501 0

Sotsiaalmaks 852 0

Kohustuslik kogumispension 35 0

Töötuskindlustusmaksed 63 0

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 1 451  

Lisa 4 Tööjõukulud
(eurodes)

 2016 2015

Palgakulu 2 582 0

Sotsiaalmaksud 873 0

Kokku tööjõukulud 3 455 0

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
3 455 0

Lisa 5 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2016 31.12.2015

Füüsilisest isikust liikmete arv 25 33

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2016 2015

Arvestatud tasu 1 378 0



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.06.2017

Kuulmispuudega Laste Õpetajate Selts (registrikood: 80327560) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

PIRET PÕLLU Juhatuse liige 29.06.2017

KRISTIINA VAIKMETS Juhatuse liige 29.06.2017

RAILI LOIT Juhatuse liige 29.06.2017

REET ADAMA Juhatuse liige 30.06.2017



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Haridust abistavad tegevused 85601 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

E-posti aadress klops.selts@gmail.com


