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Kuulmispuudega Laste Õpetajate Seltsi 2018. aasta tegevusaruanne
Kuulmispuudega Laste Õpetajate Selts (KLÕPS) on 2011. aastal loodud
mittetulundusühing, mis ühendab kuulmispuudega laste ja noorte õpetamisest ning
arendamisest huvitatud pedagooge ja spetsialiste. Seltsi peamisteks eesmärkideks
on kuulmispuudega laste hariduse edendamine ning vastava valdkonna huvigruppide
esindamine.
2018. aasta lõppedes oli seltsis 18 liiget, aasta jooksul lahkus 3 ja lisandus 2 liiget.
Ühingu tööd koordineeris 4-liikmeline juhatus. Seltsi tegevuste korraldamisel lähtuti
tegevuskavas plaanitust, põhirõhk oli projektitööl ning rahvusvaheliste suhete
arendamisel.
Aruandeperioodil viidi läbi neli juhatuse koosolekut ja üks üldkoosolek, koosolekute
vahelisel ajal toimus infovahetus ja seltsi igapäevategevuse korraldamine nii
elektroonselt kui omavahelise otsesuhtluse kaudu. Infovahetus ja suhtlus liikmetega
toimus peamiselt e-kirjade, sotsiaalmeedia (https://www.facebook.com/seltsklops/ ) ja
seltsi veebilehe (http://klops.edu.ee/ ) vahendusel.
2018. aasta algas seltsile sellega, et alates 01. jaanuarist kinnitati KLÕPS ametlikult
Euroopa Kurtide Laste Õpetajate Ühenduste Liidu (The European Federation of
Associations of Teachers of the Deaf, FEAPDA) liikmeks – ettevalmistus ja
läbirääkimised selleks algasid juba 2016. aasta kevadel. Liikmeks astumisega
seonduvalt osalesid KLÕPSI esindajad (R.Loit, P.Põllu) oktoobri alguses ka liidu
nõukogu koosolekul Luxembourgis, kus tutvuti lähemalt FEAPDA ja selle nõukogu
tegevusega ning loodi alus tulevaseks koostööks.
Aasta I pool kulus valdavalt 2015. aastal alanud rahvusvahelise koostööprojekti
Spread Share - connecting trainers of deaf pupils in Europe tegevuste ja projekti
lõpetamiseks. Kõnealune projekt lõppes 2018. aasta augustis, selle lõpptulemusena
lisati rahvusvahelisse viipekeelte sõnaraamatusse Spreadthesign
(https://www.spreadthesign.com/ ) Google Maps rakenduse viipekeelne versioon ning
loodi kuulmispuudega laste õpetajatele suunitletud õppematerjalide jagamise
platvorm SpreadLesson (https://spreadlesson.com/ ).
Euroopa Viipekeele Keskuse (European Sign Language Center) eestvedamisel anti
Spreadthesign sõnaraamatu koostamise kauaaegsete partneritega märtsi alguses
ühiselt sisse taotlus ka uue Erasmus+ koostööprojekti – Spread the Sign 360 – jaoks,
mille eesmärgiks on nimetatud sõnaraamatu täiendamine 360-kraadiste
interaktiivsete fotodega. Taotlus oli edukas ning projekt käivitus 2018. aasta sügisel
avakoosolekuga Rootsis, Örebros.
Kevadel ja suve alguses tegeleti muuhulgas aktiivselt seltsi veebilehele uue majutaja
otsimisega ning lehe ümberkolimisega, sest senine veebimajutaja (HITSA) sulges
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vastava teenuse. Veebilehe majutaja vahetus sujus probleemideta, nii seltsi
kodulehel kui Facebooki lehel esitatu on olnud aktiivne ja ajakohane.
Kohalikul tasandil tehti koostööd Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga (TSTA), kes
rahastas elektroonse heli- ning videofailidega varustatud pildiraamatu „Minu päev“
koostamist (https://read.bookcreator.com/laSFKxrMRvaSZ6DPSKrlBdgT4SL2/69wVGx9zRaKxSW2AFgLMnQ ).
Raamat valmis 2018. aasta lõpus ning see on mõeldud viipekeele õppimiseks
kurtidele väikelastele ja nende vanematele, et ühise tegevuse kaudu teha tutvust
eesti viipekeelega, arendada igapäevasuhtluseks vajalikku keele- ja
kommunikatsioonioskust ning hõlbustada omavahelist suhtlust.
Senine positiivne koostöö jätkus kogu aasta vältel ka Eesti Kurtide Liiduga, kes
võimaldas KLÕPSil kasutada projektitöö jaoks hädavajalikku filmistuudiot ning muid
ruume.
Kokkuvõte seltsi tegevustest kuude lõikes
Aeg
Tegevus
Jaanuar

01.01 – KLÕPS võeti vastu Euroopa Kuulmispuudega Laste
Õpetajate Ühenduste Liidu (The European Federation of
Associations of Teachers of the Deaf, FEAPDA) liikmeks.

Veebruar

Spread Share projekti plaanipärane töö: õppematerjalide platvormi
loomine, Google kaardi koostamine.

Märts

5.03 – Koostöös Euroopa Viipekeele Keskuse ja seniste
Spreadthesign sõnaraamatu partnerriikidega esitati avaldus
Erasmus+ programmi kaudu rahastatava projekti Spread the sign –
360 käivitamiseks. Projekti eesmärgiks on Spreadthesign
sõnaraamatu täiendamine interaktiivsete 360° fotodega. Projekt sai
rahastuse.

Aprill

19.04 – Juhatuse koosolek, peamisteks teemadeks üldkoosoleku
ettevalmistamine, koostöö erinevate organisatsioonidega, projektid
ning koolituste korraldamine.

Mai

Juuni

Spread Share projekti plaanipärane töö: Google kaardi
täiendamine; sõnaraamatu kvaliteedi parendamine; materjalide
lisamine õppematerjalide jagamise keskkonda Spread Lesson.
7.06 - Üldkoosolek.
13.-15.06 – Spread Share projekti töökoosolek Suurbritannias.
Seltsi veebilehe ümberkolimine.

Juuli

Seltsi veebilehe ümberkolimine.
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August
September

Spread Share projekti lõpetamine.
Spread Share projekti lõpparuande koostamine/esitamine.
Läbirääkimised ja kokkulepped Tallinna Sotsiaal- ja
Tervishoiuametiga (TSTA) viipekeele õppimiseks mõeldud eraamatu „Minu päev“ koostamiseks, projekti tehniline ettevalmistus.

Oktoober

6.10. - FEAPDA nõukogu koosolek Luxembourgis, KLÕPSi
esindajatena osalesid P.Põllu ja R.Loit.
9.-10.10 - Spread the sign – 360 projekti avakoosolek Rootsis.
TSTA projekti sisuline ettevalmistus.
Seltsi liikmeks astuvad A.Murd ja G.Murd.

November

TSTA projekti sisuline töö (videote filmimine, e-raamatu
koostamine).

Detsember

4.12. – Juhatuse koosolek, peamisteks teemadeks FEAPDA
nõukogu koosolekul räägitu, projektitöö (Spread
Share/Spreadthesign, TSTA projekt viipekeele õppematerjali
koostamiseks, koostööpakkumised), 2019. aasta tegevusplaan.
31.12. – TSTA poolt tellitud viipekeele õppimiseks mõeldud eraamatu „Minu päev“ valmimine, projekti aruandlus
(https://read.bookcreator.com/laSFKxrMRvaSZ6DPSKrlBdgT4SL2/69wVGx9zRaKxSW2AFgLMnQ).
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2018

31.12.2017

Raha

7 367

4 737

Nõuded ja ettemaksed

5 184

42

12 551

4 779

12 551

4 779

918

0

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

6 731

1 338

Kokku lühiajalised kohustised

7 649

1 338

7 649

1 338

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

3 441

3 474

Aruandeaasta tulem

1 461

-33

Kokku netovara

4 902

3 441

12 551

4 779

Varad
Käibevarad

Kokku käibevarad
Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Võlad ja ettemaksed

Kokku kohustised
Netovara

Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2018

2017

220

425

12 453

8 887

37

0

12 710

9 312

-6 242

-5 583

-995

-318

Tööjõukulud

-4 013

-3 445

Kokku kulud

-11 250

-9 346

1 460

-34

1

1

1 461

-33

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Mitmesugused tegevuskulud

Põhitegevuse tulem
Intressitulud
Aruandeaasta tulem
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2018

2017

220

425

12 662

10 028

37

0

-2 647

-4 003

1

1

-7 643

-6 624

2 630

-173

Kokku rahavood

2 630

-173

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

4 737

4 910

Raha ja raha ekvivalentide muutus

2 630

-173

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

7 367

4 737

Rahavood põhitegevusest
Liikmetelt laekunud tasud
Laekunud annetused ja toetused
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest
Laekunud intressid
Muud rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood põhitegevusest
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2018. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2016

3 474

3 474

-33

-33

31.12.2017

3 441

3 441

Aruandeaasta tulem

1 461

1 461

31.12.2018

4 902

4 902

Aruandeaasta tulem

9

Kuulmispuudega Laste Õpetajate Selts

2018. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Kuulmispuudega Laste Õpetajate Selts ehk KLÕPS aruandeperiood 2018.aastal on 01.01.2018-31.12.2018.
Esitlusvaluuta on EURO.
2018.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)

31.12.2018

31.12.2017

7 367

4 391

0

346

7 367

4 737

2018

2017

Palgakulu

2 999

2 575

Sotsiaalmaksud

1 014

870

Kokku tööjõukulud

4 013

3 445

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

4 013

3 445

31.12.2018

31.12.2017

17

18

2018

2017

1 655

1 663

Pank
Kassa
Kokku raha

Lisa 3 Tööjõukulud
(eurodes)

Lisa 4 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.06.2019
Kuulmispuudega Laste Õpetajate Selts (registrikood: 80327560) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

PIRET PÕLLU

Juhatuse liige

19.06.2019

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Haridust abistavad tegevused

85601

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

E-posti aadress

klops.selts@gmail.com

