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Tegevusaruanne
Meie lugu
Aasta alguses oli Vaikuseminutite algatus sisuliselt poole aastane ning ametlikult ühinguna
tegutsenud vaid paar päeva. Olime just läbinud mitu kuud kestnud sõelumise ja võitnud
“Laste rõõmu” konkursi.
Pärast konkursiga kaasnenud hoogtööd saime esimeste eestlastena alustada organisatsiooni
loomist Reach for Change inkubaatori teol, mis tähendas mitmekesist professionaalset
nõustamist ja stardirahastust.
Meie siht on tuua lasteni lihtsad tähelepanu ja meelerahu harjutused, mis aitavad iga lapse
potentsiaalil avaneda.
Vaikuseminutite algatuse üle-eelmise ehk 2014. aasta tegevuste kohta saab lugeda siit.
Täpsema info Vaikuseminutite algatusest leiad meie kodulehelt: www.vaikuseminutid.ee

Neli suurt saavutust 2015
ü Organisatsiooni ja koolitusprogrammi loomine (sh 16 professionaalse koolitaja
väljaõpe). Harjutuste ringi laiendamine ja lihvimine vastavalt tagasisidele, sh
kohandamine lasteaedadele.
ü Käsiraamatu, audio-harjutuste ja erinevate
väljaandmine (vt www.vaikuseminutid.ee).

turunduslikke

materjalide

ü Aktiivne suhtlus meedia ja erinevate partneritega, sh eriti Tartu Ülikooli, Tallinna
Ülikooli Haridusinnovatsiooni keskuse, KiVa, TORE ja Lastekaitse Liiduga (vt meie
tegemisi ja meediakajastust: www.facebook.com/Vaikuseminutid)

ü Koolitasime kokku eri viididel sh läbi baaskoolituse rohkem kui 500 õpetajat,
kelle kaudu jõudsid Vaikuseminutid enam kui 10 000 lapseni - rohkem kui 5%
vastavas vanusegrupis olevatest Eesti lastest. Viimases kvartalis teenisime
ettevõtlustuluna üle 15 000 euro. Esimesele põhjalikule tagasiside küsitlusele
vastanud õpetajatest:

·
·
·

üle 70% märkisid, et lapsed rahunesid
pea 60% märkasid laste heaolu kasvus
pea 60% õpetajast märkisid, et asi pole ainult lastes - lisaks laste toetamisele
on neil ka isiklik meelerahu praktika, mille osaks on samade või sarnaste
harjutuste tegemine.

Esmajärjekorras kvaliteet
Tegutsema asudes oli esimeseks suureks äratundmiseks see, et me polnud valmis vastama
kõigile päringutele ja sooviavaldustele, mis peale konkursil osalemist kiirelt sisse tulid.
Viisime avaliku kommunikatsiooni minimaalseks ja keskendusime kvaliteedi tagamisele ning
organisatsiooni loomisele.
Koos kevade tulekuga käivitus talvel välja töötatud koolitajate väljaõppe programm, mille
fookus oli enesearengul, inimeste ringi kasvatamisel ja ühise meeskonna loomisel, jagatud
arusaamade ning missiooni-visiooni kujundamisel, samuti koolituste ja tutvustuste
sisutamisel.
Sellega paralleelselt töötasime harjutuste tugimaterjaliga, täiendades seda pidevalt kasvava
arvu katsetuste, kogemuste, tagasiside ja peegelduste põhjal. Samuti jätkus pidev
arendustöö harjutustega: baasharjutuste komplekti tasakaalustamine, täpsemate tekstide
kirjapanek, testimine ja toimetamine.
Sügisega koos tuli ka harjutuste ringi laiendamine ja kohandamine lasteaedade vajadustest
lähtuvalt. Aasta lõpus algas harjutuste vene keelde tõlkimise protsess.

Baaskoolitus haridusasutustele
Avaliku kommunikatsiooniga alustasime taas augustist, kui olime 5-kuuse koolitajate
väljaõppe järel baaskoolitusi läbi viima.
Käivitasime koostöös Tartu Ülikooli Õpetajate täiendkoolitus- ja kutseaasta keskuse ja
Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni keskusega ning Pärnu linnas oma jõududega avatud
koolitusgrupid ja asusime baaskoolitust pakkuma asutuste sisese koolitusena koolidele ja
lasteaedadele.
Lisaks avaldasid huvi ka noorsootöö organisatsioonid. Ootamatult suureks osutus
lasteaedade huvi ning sellest lähtuvalt tegime eraldi tööd harjutuste ja koolitusformaadi
kohandamiseks lasteaedadele.
Hoogsa kommunikatsiooni ja koolitustegevuse tõttu sattusime aasta viimasel kvartalil
halduskoormusega korraliku rõhu alla – lendasime ja ehitasime lennukit ümber samaaegselt
– süsteem ei olnud lõpuni valmis efektiivselt ja tõhusalt kogu juhtimist, haldust, arendust,
koolitust ja suhtlust samaageselt ning kiire kasvu tingimustes haldama.
Alates detsembrikuust oleme süstemaatiliselt tegelenud nendes valdkondades võimekuste
tõstmise ja muutuste loomisega.

Arvud aasta l›pu seisuga
JUHTIMINE
HALDUSTEENUSED

SamavŠŠrne 0,7
tšškohaga

JUHATUSE LIIKMED

6

V€LJAÍPPE L€BINUD KOOLITAJAD

16

HETKEL AKTIIVSED VABATAHTLIKUD

28

KOGUKOND
M††DUD TUGIMATERJALE

293

BAASKOOLITUSE LÍPETANUD

413

INFOLISTIGA LIITUNUD

459

FACEBOOKI LEHT

2820

LAPSED, KES TEEVAD HARJUTUSI

10 000 +

FINANTSID
OMATULU

34 856 eurot

TOETUSED

10 774 eurot

TULUD KOKKU

45 664 eurot

KULUD

- 28 189 eurot

TULEM
(Arendustegevuste fond 2016. aastaks)

+ 15 754 eurot

!
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2015

31.12.2014

Lisa nr

14 177

0

2

1 577

0

3

15 754

0

15 754

0

Aruandeaasta tulem

15 754

0

Kokku netovara

15 754

0

15 754

0

Varad
Käibevara
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevara
Kokku varad
Kohustused ja netovara
Netovara

Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2015

Lisa nr

Tulud
Liikmetelt saadud tasud

34

Annetused ja toetused

10 774

4

Tulu ettevõtlusest

34 856

5

Kokku tulud

45 664

Kulud
Mitmesugused tegevuskulud

-28 189

Kokku kulud

-28 189

Põhitegevuse tulem

17 475

Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt

-1 726

Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem

6

5
15 754
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2015

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem

17 475

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

-1 577

Kokku rahavood põhitegevusest

15 898

Rahavood finantseerimistegevusest
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest

-1 721

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

-1 721

Kokku rahavood

14 177

Raha ja raha ekvivalentide muutus

14 177

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

14 177

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2014

0

0

Aruandeaasta tulem

15 754

15 754

31.12.2015

15 754

15 754

9

Mittetulundusühing Vaikuseminutid

2015. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Vaikuseminutid MTÜ 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea
raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna
poolt välja antud juhendid.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes
Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.
Nõuded ja ettemaksed
Kõiki nõudeid kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne
nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.
Seotud osapooled
Osapooled on seotud juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.
MTÜ käsitleb seotud osapooltena:
* tegev- või kõrgemat juhtkonda, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju äriühingu ärilistele otsustele.
* tegev- ja kõrgema juhtkonna lähedasi pereliikmeid ning nende valitseva või olulise mõju all olevaid ettevõtjaid.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2015

31.12.2014

120

0

Arvelduskontod

14 057

0

Kokku raha

14 177

0

Kassa

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2015
Nõuded ostjate vastu
Ettemaksed
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul
1 571

1 571

6

6

1 577

1 577
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Lisa 4 Annetused ja toetused
(eurodes)

2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

10 774

Kokku annetused ja toetused

10 774

Rahalised ja mitterahalised annetused
2015
Rahaline annetus

10 774

Kokku annetused ja toetused

10 774

Lisa 5 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

2015
Koolitustulu

32 419

Käsiraamatute müük

2 437

Kokku tulu ettevõtlusest

34 856

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2015
Üür ja rent
Mitmesugused bürookulud

612
2 363

Koolituskulud

12 586

Muud

12 628

Kokku mitmesugused tegevuskulud

28 189

Lisa 7 Tööjõukulud
(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 8 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga
31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv

1
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Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
2015
Asutajad ja liikmed

Ostud

Müügid
17 383

853

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.04.2016
Mittetulundusühing Vaikuseminutid (registrikood: 80379284) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

EDVARD LJULKO

Juhatuse liige

27.04.2016

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Teadus- ja arendustegevus sotsiaal- ja
humanitaarteaduste vallas

72201

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Mobiiltelefon

+372 56473038

E-posti aadress

info@vaikuseminutid.ee

Veebilehe aadress

www.vaikuseminutid.ee

