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Tegevusaruanne

Kuulmispuudega Laste Õpetajate Seltsi 2020. aasta tegevusaruanne

Üldine taust ja töö liikmetega
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.
2020. aasta lõppedes oli seltsis 16 liiget. Ühingu tööd koordineeris 3-liikmeline juhatus. Seltsi tegevuste korraldamisel lähtuti tegevuskavas
planeeritust, põhirõhk oli projektitööl, suur osa ajast kulus Euroopa Kuulmispuudega Laste Õpetajate Ühenduste Liidu (FEAPDA,
http://www.feapda.eu/) Eestis korraldatava 26. kongressi ettevalmistamisega seonduvatele tegevustele ja läbirääkimistele.
Aruandeperioodil viidi läbi kaks 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.

Projektid
Jätkus töö rahvusvaheliste projektidega Spread the Sign 360 ja Social Haptic Signs for Deaf and Blind in Education; tegeleti Tallinna Sotsiaal- ja
Tervishoiuameti toetatud viipekeele algtasemel omandamiseks mõeldud e-raamatu koostamise projekti lõpptegevustega/aruandlusega
(raamatuga on võimalik tutvuda siin:
https://read.bookcreator.com/1bF5TkrAo7_25m1MLZE1kkHbh64jiTVisEapfs-RHls/J7JiJKBaRYuABdP0qD7Pmw).
Konsultandina liituti Keskkonnaameti poolt algatatud projektiga Nature access to all, mille eesmärgiks oli loodusturismi objektide ligipääsetavuse
hõlbustamine ja erivajadustega (sh kuulmispuudega) inimestele kättesaadavamaks muutmine
(https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/rahvusvahelised-projektid/projekt-nature-access-all-natac).
Koroonaepideemiast tulenevate piirangute tõttu olid mitmed tavapärased projektitegevused veidi raskendatud ning tuli leida võimalikke
alternatiive, kuid olulisel määral see saavutatavaid tulemusi ei mõjutanud ning kõik vajalikud ülesanded said kokkulepete kohaselt täidetud.
Koostöös Kreeka organisatsiooniga United Societies of Balkans esitati taotlus Erasmus+ noortevahetuse projekti #DEAFinition käivitamiseks.
Projekt toetust ei saanud.
Koostööpakkumisi rahvusvaheliseks projektitööks tuli seltsile möödunud aastal veelgi, kuid need tuli aja- ja inimressursi vähesust arvestades
tagasi lükata.

Muu koostöö
Rahvusvahelisel tasandil jätkus koostöö Euroopa Kurtide Laste Õpetajate Ühenduste Liidu (The European Federation of Associations of
Teachers of the Deaf, FEAPDA) esindajatega, mille liige on KLÕPS olnud alates 2018. aastast. Peamiseks koostöö valdkonnas oli 26. FEAPDA
kongressi korraldamine Eestis. Sellega seoses peeti mitmeid koosolekuid ning suheldi aktiivselt ka koosolekute väliselt. Kongress pidi esialgsete
plaanide kohaselt toimuma 2021. aasta sügisel, kuid koroonapuhangust tuleneva segaduse ja piirangute tõttu otsustati see lükata aasta võrra
edasi.
Eesti Kuulmispuudega Laste Vanemate Liidu algatusel alustati 2020. a taas mitmete organisatsioonide osalusel Kuulmisrehabilitatsiooni
Programmi koostamist, mis peaks valmima 2021. a. KLÕPS osaleb hariduse töörühmas.

3

Kuulmispuudega Laste Õpetajate Selts

2020. a. majandusaasta aruanne

Kokkuvõte tegevustest 2020. aastal
Aeg

Tegevus
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti poolt tellitud e-raamatu
koostamise projekti aruandlus.
Projektide Spread the Sign 360 ja Social Haptic Signs for Deaf and
Blind in Education plaanipärane töö.

Jaanuar

Koostöös Kreeka organisatsiooniga United Societies of Balkans
esitati taotlus Erasmus+ noortevahetuse projekti
#DEAFinition käivitamiseks. Projekt toetust ei saanud.
31.01. - Juhatuse koosolek.
FEAPDA kongressi ja Social Haptic projekti Eesti koosoleku
ettevalmistavad tegevused.

Veebruar

Projektide Spread the Sign 360 ja Social Haptic Signs for Deaf and
Blind in Education plaanipärased tegevused.
Liitumine Keskkonnaameti hangitud projektiga erivajadustega
noortele suunatud looduse interpreteerimise vahendite
õppekomplekti väljatöötamiseks.

Märts

Spread the Sign 360 ja Social Haptic projektide plaanipärased
tegevused.
8.04/21.04/30.04 - Keskkonnaameti projekti töökoosolekud,
KLÕPSi esindajana/töörühma liikmena osales R.Loit.

Aprill

16.04 - Spread the Sign 360 projekti töökoosolek, osales projekti
kohalik koordinaator R.Loit.
Spread the Sign 360 ja Social Haptic projektide plaanipärased
tegevused.
13.05 - Kuulmisrehabilitatsiooni programmi koostamise töörühma
koosolek, osales P.Põllu.
20.05 - Keskkonnaameti projekti töökoosolek, osales R.Loit.

Mai

21.05 - Social Haptic projekti töökoosolek veebis, osales R.Loit
(projekti kohalik koordinaator).
Keskkonnaameti loodusprojekti ja Spread the Sign 360 projekti
plaanipärane töö (360 fotode tegemine/redigeerimine, sõnavara
lisamine/tõlkimine).
15.06/17.06/18.06 - Spread the Sign 360 projekti töökoosolekud.
19.06. - Üldkoosolek.

Juuni

Keskkonnaameti loodusõppe projekti, Spread the Sign 360 ja
Social Haptic projektide plaanipärased tegevused.

14.07. - Spread the Sign 360 projekti töökoosolek
Juuli
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4.08 - Keskkonnaameti loodusõppe projekti töökoosolek, osales
R.Loit.

August

13.08 - Kuulmisrehabilitatsiooni programmi töörühma koosolek,
osales P.Põllu.
Spread the Sign 360 ja Keskkonnaameti loodusprojekti
plaanipärased tegevused.
17.09 - Social Haptic projekti töökoosolek/koolitus taktiilsete
signaalide süsteemi loojatelt R.Lahtinen ja R.Palmer, osalesid
K.Hein-Loik, M.Õun, P.Põllu, R.Loit.

September

Spread the Sign 360 projekti plaanipärased tegevused.
Ettevalmistavad tegevused FEAPDA 26. kongressi korraldamiseks
Eestis.
10.10 – FEAPDA nõukogu koosolek, osales P.Põllu.

Oktoober

28.10 - Spread the Sign 360 projekti töökoosolek, osales R.Loit.
26.11. - Social Haptic projekti koolitus süsteemi loojatelt
R.Lahtinen ja R.Palmer, osalesid K.Hein-Loik, P.Põllu, M.Õun,
R.Loit.

November

Koostööpartnerina liitumine Eesti Punase Risti kampaaniaga
kuulmispuudega lastele esmaabi õpetamiseks.
28.11 - Juhatuse koosolek.
3.12/10.12/17.12/18.12 - Social Haptic projekti koolitus süsteemi
loojatelt R.Lahtinen ja R.Palmer, osalesid K.Hein-Loik, P.Põllu,
M.Õun, R.Loit, S.Ausma.

Detsember

Ettevalmistavad tegevused FEAPDA 26. kongressi korraldamiseks
Eestis.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2020

31.12.2019

52 306

37 233

30

15

52 336

37 248

52 336

37 248

2 590

4 069

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

42 887

26 696

Kokku lühiajalised kohustised

45 477

30 765

45 477

30 765

6 483

4 902

376

1 581

6 859

6 483

52 336

37 248

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad
Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Võlad ja ettemaksed

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

2020

2019

240

290

10 320

18 792

20

0

10 580

19 082

-2 827

-8 268

-246

-2 028

Tööjõukulud

-7 133

-7 206

Kokku kulud

-10 206

-17 502

374

1 580

2

1

376

1 581

Lisa nr

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)

2020

2019

240

275

27 456

43 942

20

0

-2 264

-1 586

2

1

-10 381

-12 766

15 073

29 866

Kokku rahavood

15 073

29 866

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

37 233

7 367

Raha ja raha ekvivalentide muutus

15 073

29 866

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

52 306

37 233

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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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2018

4 902

4 902

Aruandeaasta tulem

1 581

1 581

31.12.2019

6 483

6 483

376

376

6 859

6 859

Aruandeaasta tulem
31.12.2020
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Kuulmispuudega Laste Õpetajate Selts ehk KLÕPS aruandeperiood 2020.aastal on 01.01.2020-31.12.2020.
Esitlusvaluuta on EURO.
2020.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 Tööjõukulud
(eurodes)

2020

2019

Palgakulu

5 331

5 390

Sotsiaalmaksud

1 802

1 816

Kokku tööjõukulud

7 133

7 206

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

7 133

7 206

31.12.2020

31.12.2019

15

17

2020

2019

2 199

5 383

Lisa 3 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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