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Tegevusaruanne
 EAPN Eesti MTÜ 2015 tegevusaruanne                                                                 reg. nr. 80304398

2010. aastal asutatud EAPN Eesti MTÜ on EAPN Euroopa ( European Anti Poverty Network) 
rahvusvahelise võrgustiku  liikmesorganisatsioon, mille eesmärgiks on vaesuse ja sotsiaalse 
tõrjutuse vastu võitlemine Euroopas ning ühtse ja kõigile kodanikele väärikat elu võimaldava 
elustandardi saavutamiseks poliitikate kujundamises osalemine.
Eesti võrgustiku liikmesorganisatsioonide esindajad töötavad EAPN Euroopa võrgustiku 
töögruppides, rakkerühmades, osalevad ümarlaudadel ning konverentsidel. Meie võrgustik kogub 
andmeid ning edastab informatsiooni haavatavate sihtgruppide toimetuleku ja abisaamise 
võimaluste kohta, tööturu meetmete ning vabaühenduste kaasamise kohta Euroopa Komisjonile 
ning liikmeskonda kuuluvatele Euroopa rahvusvahelistele organisatsioonidele. Andmete kogumisel 
teeme koostööd  erinevate ministeeriumitega, Statistikaametiga, Tööturuametiga ning kümnete 
erinevate  vabaühendustega. EAPN Eesti MTÜ monitoorib Eesti 2020, Euroopa Komisjoni Eestile 
antud riigipõhiste soovituste järgimist (CSR) ning rahvusliku tegevuskava (NRP).
Nimetatud andmed kajastuvad Euroopa võrgustiku variraportites, mis koostatakse võrdlusena 
rahvuslikele reformikavadele ja Eesti Vabariigi Valitsuse tegevuskavale. Jälgime ning kujundame 
ühiseid seisukohti ka Euroopa 2020 strateegia eesmärkide ning Euroopa Komisjoni suuniste 
täitmise kohta.
Võrgustiku liikmed osalevad poliitikate monitoorimise, kvaliteetse tööhõive, kommunikatsiooni 
ning struktuurfondidest rahastuse tagamise töögruppides, FEAD platformi, Investing in Children 
Allianssis ja migratsiooni töögrupi töös. Kohtumistele Euroopas eelnevad võrgustiku liikmete ja 
Eesti vastavate töögruppide liikmete mahukas andmetekogumine, andmete analüüsimine ning 
meiepoolsete ettepanekute väljatöötamine. Kohtumistelt saadud teavet jagatakse võrgustiku 
liikmetele ja koostööpartneritele. Võrgustiku liikmed on Euroopa 2020 strateegiaga seotud, EAPN 
Euroopa poolt koostatud dokumente ja väljatöötatud seisukohti tutvustanud konverentsidel, 
seminaridel ja kohtumistel poliitikutele, õpetajatele, sotsiaal– ning noorsootöötajatele ja 
vabaühenduste esindajatele. Ingliskeelsed dokumendid ning poliitilised märgukirjad tõlgitakse eesti 
keelde.

EAPN Eesti võrgustik viis läbi enesehindamise MASS protsessi (Membership Assessment and 
Support System), millest lähtuvalt organisatsiooni edasi arendatakse.

Liikmesorganisatsioonid toetuvad enesehindamise protsessis neljale sambale:

– EAPN mõju hindamine poliitikate kujundamises ja huvikaitse teostamises

– vaesust ja tõrjutust kogevate inimeste osalemine võrgustiku töös

– uute liikmete ning koostööpartnerite suurenemine, võrgustiku kasv ja areng

– hea valitsemine ning tugev sisemine demokraatia

 Olulisemad sündmused 2015 

– Peretoetuste ja teenuste rohelise raamatu aruteludes osalemine ja sisendi andmine SM – s
– Riigikogusse pürgivate poliitikutega kohtumised ja arutelud sotsiaal ja haridusküsimustes
–  Jean – Claud Junckeri kabineti liikmetega kohtumine Brüsselis. Kahetunnise kohtumise ajal 

kinnitas Luc Tholoniat, et haridus ja seda alates alusharidusest  ning hariduse kättesaadavus, 
on uue komisjoni prioriteetseks valdkonnaks

EAPN Eesti MTÜ 2 liikmesorganisatsiooni esindajat osalesid Sotsiaalse turvalisuse, kaasatuse ja 
võrdsete võimaluste arengukava juhtkomitee töös. ( hilisem Heaolu arengukava)

Koostöö alustamine Päästearmee esindajatega Eestis, kohtumine EAPN kontoris 19.02. Ced & Lyn 
Hills – Majorsiga. Koostöö eesmärgiks on leida võimalusi kõige suuremas hädas olevate inimesteni 



jõudmiseks ning neile adekvaatse toetuse pakkumiseks.

 EAPN võrgustikuga liitus MTÜ Shia.

– osalemine erialakonverentsil „ Kas palgavaesus hävitab Eesti pereelu?“ 19.02.2015.
– EAPN Eesti seminar oma võrgustiku liikmetele toimus Tallinna Sotsiaal – ja 

Tervishoiuameti saalis.
Teemad: 

   

1. EAPN 2015 aasta plaanid 
2. Lapse huvikaitse töögrupi suunised ja tööplaani koostamine 
3. Pere rohelise raamatud tööversiooni arutelu koos ettepanekutega. 

4. Koostöö Eurochild´ga

- Osalemine TÜ eetikakeskuse kollokviumil “Mina ja minu elu. Otsustusõigusest nii- ja naapidi”, 
mis toimus 27. veebruaril Tartus.
Arutleti inimese õiguse üle  teha ise oma elu puudutavaid otsuseid. Kui vanalt võiks inimesed 
valimisõiguse saada ning millal peaks vanemad alaealise abordi üle otsustama. 

– Osalemine SM kohtumisel 4. märtsil seoses Eurochildi poolt avaldatud raportiga 
asendushoolduse deinstitutsionaliseerimisest. Arutlusel olid planeeritud tegevused EU 
Sotsiaalfondi vahenditest asendushoolduse kvaliteedi tõstmiseks 2015 – 2020.

Osalemine SM seminaril, kus tutvustati koostööpartneritele laste abivajaduse hindamise raportit.
Lapse abivajaduse süsteemne hindamine Eestis hetkel puudulik, samas omab see väga suurt tähtsust 
lastele ja peredele õigeaegse abi pakkumisel.

Osalemine koostööseminaril “Vaimne tervis – mis saab meedia parata?”,  9. märtsil SM - s  
Seminari eesmärk oli koostöös ajakirjanikega arutada, kuidas kajastada vaimse tervise probleeme 
meedias nõnda, et ajakirjandus saaks kaasa aidata ühiskonnas oluliste kitsaskohtade lahendamisele 
ilma lugude peategelasi kahjustamata.  Vaimse tervise probleemid on kodutuse peamised 
põhjustajad. EU võrgustikus on meie partneriteks antud valdkonnas SMES Euroopa ning 
FEANTSA.

5. aprillil toimus Estonia kontserdisaalis traditsiooniline EAPN Lihavõttejänku pidu.

Meedia meist:
http://www.goodnews.ee/lihavottejanku-pidu-vabatahtlike-valmistatud-suur-room

https://perejakodu.ee/uudised-6/1AD72/

http://www.seitsmesed.ee/eesti/uudis/2015/04/05/vahekindlustatud-perede-lapsed-lustisid-

lihavottejanku-peol/

- Anu Toodu osales 2015 a. EAPN EU töögrupis. Käesoleval Euroopa rahastusperioodil kaasneb 
ESF rahade kasutusega ka Euroopa Komisjoni (EK) poolne nõudmine, et vähemalt 20% sellest 
kasutataks sotsiaalse tõrjutuse ja vaesuse leevendamiseks. 
Selline nõudmine on otseselt mitmete üle-euroopaliste vaesusega võitlevate organisatsioonide suure 
lobitöö tulemus, sealhulgas hulgas on ka EAPN võrgustiku suur töö.

EAPN  mõõdab nii ESF raha proportsionaalset kasutust vaesuse ja tõrjutusega seotud eesmärkidest 
lähtuvalt kui ka asjassepuutuvate organisatsioonide kaasamist ehk partnerlusleppe täitmist.

 EAPN EU 6 - liikmelises töögrupis osalesid erinevatest riikidest pärit eksperdid, kes töötasid välja 
baromeetri, millega saaks rahakasutuse eesmärgipärasust mõõta. EAPN on loonud küsimustiku, mis 

http://www.seitsmesed.ee/eesti/uudis/2015/04/05/vahekindlustatud-perede-lapsed-lustisid-lihavottejanku-peol/
http://www.seitsmesed.ee/eesti/uudis/2015/04/05/vahekindlustatud-perede-lapsed-lustisid-lihavottejanku-peol/
https://perejakodu.ee/uudised-6/1AD72/
http://www.goodnews.ee/lihavottejanku-pidu-vabatahtlike-valmistatud-suur-room


koosneb umbes 60-st küsimusest ning mida täidavad kõikide Euroopa riikide EAPN võrgustikud. 
Küsimustiku tulemuste põhjal pannakse kokku baromeeter, mis näitab, millisel määral riigid 
vaesuse ja tõrjutusega reaalselt tegelevad ning kuidas on lood kaasamisega. Monitoorida plaanitakse 
iga-aastaselt kuni programmperioodi lõpuni (2023) ning esimesel aastal, st sel aastal analüüsitakse 
peamiselt programmdokumente, kuna tegevused ei ole paljuski veel alanud ei Eestis ega teistes 
riikides. Seal on erinevad küsimused nii Partnerlusleppe kui Ühtekuuluvusfondide poliitika 
rakenduskava sisu kohta, vaesusevastase strateegia ja teiste asjassepuutuvate riiklike strateegiate 
oelmasolu ja sisu kohta, mis annavad võimaluse mõõta planeeritud tegevuste ulatust ja rahalist 
mahtu.

Järgmistel aastatel hakatakse konkreetsemalt mõõtma juba tegevusi ning nendeks eraldatud raha 
kasutamist.

Väljund, ehk baromeeter, saab olema Euroopa Komisjonile üheks monitooringuvahendiks, millega 
saab nö „teise arvamuse“ riikide valitsuste aruande kõrvale. Baromeetri tulemused annavad ka 
võimaluse võrrelda Euroopa riike omavahel.

Kiira Gornischeff esindab Eesti võrgustikku pikajalises EUISG töögrupis Brüsselis ning Kärt Mere 
EAPN EU ühe asepresidendina kuulub Euroopa võrgustikku büroosse ning juhtorganisse EXCO.

– Osalemine arutelul vabaühenduste rollist ja võimalustest EL struktuurivahendite kasutamise 
järelevalves ning  võimaluste otsimises paremaks koostööks 1. aprillil  Arhitektuurikatlas  ).
Ootuseid komisjonidele ja partneritele paremaks koostööks aitasid selgitada Karin Kase ja 
Raido Roop Rahandusministeeriumist. 

- osalemine ENSA Childhood and Youth temaatilises töögrupis Brüsselis 27. aprillil noorte 
kodutuse suurenemisega seotud probleemidele lahenduste otsimises

- EAPN võrgustik korraldas 11. mail  Tallinna Sotsiaal – ja Tervishoiuametis vaesusteemalise 
ümarlaua.

Päevakavas oli:
1. Euroopa teemad ja poliitikasoovitused Eesti kontekstis. 
2. Alar Tamm tutvustas Remniku suvelaagrite projekti.
3. KÜSK projekt – Merle Haruoja
4. Arutleti ka toetuste ja teenuste teemal ning planeerisime aastakonverentsi. 

- Mart Peeter Erss osales 18. ja 19. juunil Belgias, Leuvenis EAPN EU liikmeskonna 
koolitusel.

– Kärt Mere osales ENSA võrgustiku ja partnerite projektikohtumisel the “ Voices of Youth”. 
Vasteras Rootsist, Rotterdam Hollandist ning Riso Leuven Belgiast tutvustasid ühisprojekti 
tõrjutud noorte kaasamiseks.

– Osalemine uuringu «Lapsesõbralik õigusemõistmine – spetsialistide seisukohad ja 
kogemused» tutvustusel, 12. juunil Tallinnas.

Igal aastal osalevad Euroopa Liidus sajad tuhanded lapsed kohtumenetlustes. Selleks, et 
õigusmõistmine oleks lapsesõbralik ja lapse parimad huvid oleks tagatud, on Euroopa 
Nõukogu koostanud lastega töötavatele spetsialistidele suunised lapse parimate huvide 
tagamiseks.

– Kärt Mere osales  Poliitikauuringute Keskuse Praxis ja SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital 
korraldatud vabaühenduste juhtide arenguprogrammis.
– Kärt Mere esines ettekandega laste vaesusest EELK Perekeskuse korraldatud  konverentsil 
"Kes on Eesti laste kaitsja?" rahvusraamatukogu väikeses konverentsisaalis 30. oktoobril.



-EAPN esindajad osalesid Justfilmi raames korraldatavas laste õiguste eriprogrammis koostöös 
justiitsministeeriumi ja lasteombudsmaniga. Filmipublikuga viisime läbi arutelu pärast  Venemaa 
päritolu filmi "Midagi paremat on tulekul" (Something better to come) vaatamist. Film rääkis 
Venemaa prügimäel elavatest lastest, peategelaseks on 11- aastane Yula.
 
- EAPN liikmesorganisatsiooni Toidupank esindaja Piet Boerefijn valiti Euroopa Toidupankad 
Föderatsiooni juhtorganisse. Euroopas ellu kutsutud FEAD platformi töös osalevad Kärt Mere ja 
Piet Boerefijn.

- EAPN esindajad osalevad  TRANSWEL projektis töötajate vaba liikumise ning sotsiaalse 
turvalisuse tagamiseks liikmesriikides.

- EAPN  liikmesorganisatsioonid osalevad samuti Eurochildi juhtimisel töötava „Investing in 
Children“ allianssi tegevustes.

_ Kiira Gornischeff ja Kärt Mere osalesid 25.11.2015 telesaates "Puudutab kõiki", arutledes koos 
aktiivselt osalevate televaatajatega vaesuse teemadel.

EAPN panustas uurimusse “Collection of good practices on non-monetary measures in the area of 
Women and Poverty”.

Lühiajalistes, konkreetsete poliitiliste seletuskirjade koostamisele orienteeritud töögruppides osaleb 
mitmeid Eesti võrgustiku liikmeid. 

Aasta 2015 fookuses oli  täiskohaga töötavate inimeste vaesus, rändekriis ja pagulased, laste vaesus 
ning Euroopa Noortegarantii rakendumine, noorsootöö ning kogukondlikud tegevused.
Meedias on ilmunud arvukalt arvamuslugusid ning artikleid meie võrgustiku liikmetelt. 
http://www.eapn.ee/Meediakajastused

 Võrgustiku liikmesorganisatsioonid tegelavad aktiivselt teemadega:
– võrdsete hariduslike võimaluste kättesaadavus tähtsus alates alusharidusest, kui oluline 

vaesusvastane meede
–  kodulähedaste avalike teenuste kättesaadavus ja taskukohasus 
– palgavaesus
– erivajadustega noored ja nende võimalused noorsootöös osalemiseks

Jätkub koostöö Põhjamaade platformiga. Alates aastast 2011 kuulub EAPN Eesti
ametlikult EAPN Põhjamaade töögruppi. Käesoleva aasta kohtumisel Norras osales Vassili Kolikov 
Sillamäe Lastekaitse Ühingust

Toidupank on partneriks sotsiaalministeeriumile Euroopa Toiduabiprogrammis FEAD.

EAPN Eesti MTÜ juhatuses on 2 liiget. Iga liikmesorganisatsioon nimetab eestseisusesse  oma 
esindaja. Võrgustikku kuulub 24 liikmesorganisatsiooni ja 4 koostööpartnerit. 

http://www.eapn.ee/Meediakajastused
http://www.justfilm.ee/film/midagi-paremat-on-tulekul/
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2015 31.12.2014

Varad   

Käibevara   

Raha 14 1 932

Kokku käibevara 14 1 932

Kokku varad 14 1 932

Kohustused ja netovara   

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 1 932 2 023

Aruandeaasta tulem -1 918 -91

Kokku netovara 14 1 932

Kokku kohustused ja netovara 14 1 932
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2015 2014 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 9 209 7 086  

Muud tulud 5 589 21 480  

Kokku tulud 14 798 28 566  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -8 160 -17 357 2

Jagatud annetused ja toetused -8 556 -11 300  

Kokku kulud -16 716 -28 657  

Põhitegevuse tulem -1 918 -91  

Aruandeaasta tulem -1 918 -91  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2015 2014

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem -1 918 -91

Kokku rahavood põhitegevusest -1 918 -91

Kokku rahavood -1 918 -91

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 1 932 2 023

Raha ja raha ekvivalentide muutus -1 918 -91

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 14 1 932
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2013 2 023 2 023

Korrigeeritud saldo

31.12.2013
2 023 2 023

Aruandeaasta tulem -91 -91

31.12.2014 1 932 1 932

Korrigeeritud saldo

31.12.2014
1 932 1 932

Aruandeaasta tulem -1 918 -1 918

31.12.2015 14 14
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ EAPN EESTI 2015.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ning

taksonoomiaga 2014. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on

kehtestatud Eesti Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi

Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis arvelduskontode jääke.

Rendid

Kasutusrendimakseid kirjendatakse tekkepõhiselt kuludes.

Kulud

Kulud on kajastatud tekkepõhise printsiibi alusel.

Lisa 2 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2015 2014

Transpordikulud 617 676

Üür ja rent 1 200 300

Mitmesugused bürookulud 585 378

Uurimis- ja arengukulud 4 373 14 751

Lähetuskulud 1 385 1 252

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
8 160 17 357

Lisa 3 Tööjõukulud
(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei olnud 2015.aastal töötajaid.

Lisa 4 Seotud osapooled
(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslane  ei ole arvestanud tegev-ega kõrgemale juhtkonnale tasusid ega andnud muid soodustusi.



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.07.2016

MITTETULUNDUSÜHING EAPN EESTI (registrikood: 80304398) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

KÄRT MERE Juhatuse liige 12.07.2016

Resolutsioon: allkirjastan aruande



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Mujal liigitamata organisatsioonide tegevus 9499 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 5214723

Mobiiltelefon +372 5110923

E-posti aadress eapn.ee@gmail.com


