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Tegevusaruanne
 EAPN Eesti MTÜ 2014 tegevusaruanne                                                                 reg. nr. 80304398

2010. aastal asutatud EAPN Eesti MTÜ on EAPN Euroopa  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 ja migratsiooni töögruppide 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 tülgitakse eesti keelde.

EAPN Eesti võrgustik alustas 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 2014 

Võrgustiku liikmesorganisatsioonid korraldasid Paide Arvamusfestivalil Elukvaliteedi laval kaks 
arutelu:

1) 4E - Edetabelite Eesti ebaproportsionaalne ebavõrdsus, modereeris Liisa Pakosta ning 
debateerisid Jüri Mõis, Gert Tiivas ning rahandusminister Jürgen Ligi

2) EMIN – adekvaatse miinimumsissetuleku kehtestamise võimalused Eestis,
modereeris Riina Solman ja debatis osalesid Kärt Mere, Marju Lauristin ning Rainer Kattel

Meie koostööpartneriteks Elukvaliteedi laval olid Ametühingute Keskliit, Tööandjate Keskliit ning 
Sotsioloogide Liit.
http://www.postimees.ee/2890261/gert-tiivas-ja-juri-mois-vaestele-tuleb-raha-anda

http://www.w3.ee/openarticle.php?id=1955181&lang=est

http://www.revenuu.ee/gert-tiivas-ja-juri-mois-vaestele-tuleb-raha-anda/

http://www.postimees.ee/2890261/gert-tiivas-ja-juri-mois-vaestele-tuleb-raha-anda
http://www.revenuu.ee/gert-tiivas-ja-juri-mois-vaestele-tuleb-raha-anda/
http://www.w3.ee/openarticle.php?id=1955181&lang=est


EAPN Eesti MTÜ osales  üleeuroopalises EMIN projektis. Liikmesriikide rahvuslikud võrgustikud 
koostasid raporti sotsiaaalhoolekande süsteemi tugevustest, nõrkustest ning abi kättesaadavusest 
ning piisavusest. Raporti koostamisel tegime koostööd SM analüütikutega ning meie raporti 
autoriks oli Lauri Leppik. Otseküsitlustes ja silmast silma kohtumistel kogusime arvamusi sihtgrupi 
esindajatelt ( 60 inimest).

Raporti tutvustamiseks korraldasime Riigikogu Konverentsikeskuses seminari „ Adekvaatne 
miinimumsissetulek, kas tont Euroopast?“ Konverentsi külastajate seas olid ka kolleegid Belgiast, 
Soomest ning Lätist.

Võrgustik koostas ning saatis märgukirja sotsiaalminister, Taavi Rõivasele:

„Euroopa Vaesuse Vastu Võitlemise Eesti võrgustik, EAPN Eesti MTÜ, pöördub Teie poole sooviga 
olla kaasatud kompetentse partnerina Eesti vaesuse vähendamise strateegia loomisel. EAPN Eesti 
võrgustikku kuuluvatel vabaühendustel on olemas vastav kompetents ja suur tahe.
Riikliku vaesuse vähendamise strateegilise kava vastuvõtmine on uuel eelarveperioodil Euroopa 
Sotsiaalfondi kehtestatud eeltingimus. Eesti Vabariigil ei ole tänaseks täidetud Euroopa Liidu 2014+ 
vahendite kasutuselevõtu eeltingimus, milleks on vaesuse vähendamise riikliku strateegilise 
poliitikaraamistiku olemasolu ja rakendamine. Eesmärgiks on tööturult tõrjutud inimeste aktiivne 
kaasamine, järgides tööhõive suuniseid. Eeltingimuste eiramisel on Euroopa Komisjonil õigus 
piirata vastava prioriteetse suuna vahendite kasutusevõtmist.“

EAPN Eesti MTÜ 2 liikmesorganisatsiooni esindajad nimetati Sotsiaalse turvalisuse, kaasatuse ja 
võrdsete võimaluste arengukava juhtkomitee liikmeteks. ( hilisem Heaolu arengukava)

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

Aasta 2014 fookuses on  palgavaesus, rändeprobleemid, laste vaesus ning Noortegarantii 
rakendumine.
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 

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

Võrgustiku selle aasta fookusteema Eestis oli laste vaesus. Liikmed osalesid aruteludel Riigikogu 
Sotsiaalkomisjonis, Laste Ombudsmani büroos, Sotsiaalministeeriumis ning 
liikmesorganisatsioonide konverentsidel ning seminaridel.

Võrgustikusiseselt loodi Lapse Huvikaitse töögrupp, mida rotatsiooni korras juhivad pooleaastaste 
tsüklite kaupa erinevad EAPN Eesti liikmesorganisatsioonid. Esimesel poolaastal juhtis töögruppi 
eesti Lastevanemate Liit, teisel poolaastal eesti Lastekaitse Liit. Töögrupp koostas põhjaliku raporti
Lastekaitseseaduse eelnõu kohta, mis edastati Sotsiaalministeeriumile.

Koostöö Põhjamaade platformiga jätkub. Alates aastast 2011 kuulub EAPN Eesti
ametlikult EAPN Põhjamaade töögruppi. Kalle Laane ja Kärt Mere osalesid Norra EAPN 
juhtorgani töökoosolekul ning vaesusteemalisel konverentsil Alesundis 27., 28. ja 29. veebruaril.

Võrgustikuga on liitunud uusi organisatsioone, uusi liikmeid on koolitatud. Koolitusi oleme läbi 
viinud ka Toidupanga vabatahtlikele abistajatele.

http://www.eapn.ee/Meediakajastused


Võrgustik töötab üleeuroopalises lastesse investeerimise allianssis, mida juhib Eurochild. Võrgustik 
koostas liikmesriikide valitsustele koostatud käsiraamatu tarbeks nn Eesti juhtumikirjelduse.
Investing in Children http://www.eurochild.org/projects/eu-alliance-investing-in-children/
EAPN Eesti võrgustiku esindaja nimetati Investing in Children Allianssi juhtkomitee liikmeks.
 
Basil Kolikov Sillamäe Lastekaitse Ühingust  esindas meie võrgustikku 30. septembril Strassorgis, 
Euroopa Noortekeskuses  toimunud  raporti : „Report of the Expert Meeting “Mapping of 
barriers to social inclusion for young people in vulnerable situations” tutvustamisel. Ürituse 
korraldas Euroopa Nõukogu koostöös Euroopa Komisjoniga. 

 EAPN Eesti võrgustik korraldas koostöös Oleviste Hoolekande, Peeteli kiriku ja Põhja-Tallinna 
Sotsiaalhoolekande osakonnaga laupäeval, 20.aprillil Salme kultuurimajas linna vaesust kogevate 
perede lastele rõõmsa Lihavõttejänku peo. Kutsutuid on 620 inimest..
Peo eesmärgiks oli tutvustada sihtgrupi hulka kuuluvatele, peamiselt vene keelt kõnelevatele lastele 
Eesti lihavõttekombeid ja traditsioone. Lapsed said erinevates mängujaamades võistlusmängudes 
kätt proovida, peredele andis väikese kontserdi  Tanja Mihhailova. 

18.aprillil külastas Eestit ja kohtus Eesti EAPN võrgustiku liikmetega Marije Cornelissen, Euroopa 
Parlamendi liige. Ta on külastanud Euroopas enam kui 15 Toidupanka ning sedakorda jõudis ta ka 
Tallinna Toidupanka. Arutelu puudutas vaesust laiemalt ning Toidupanga töökorraldust sihtgrupi 
paremal teenindamisel. 

Toidupank on partneriks sotsiaalministeeriumile Euroopa Toiduabiprogrammis FEAD.

Võrgustiku kommunikatsioonijuht, Riina Solman, algatas allkirjade kogumise Euroopa Parlamenti 
kandideerijatelt EAPN postkaardile. Allakirjutanud kinnitasid oma valmisolekut seista laste huvide 
eest ning võidelda vaesuse vastu.
http://www.reporter.ee/2014/04/20/salme-kultuurikeskuses-oli-lihavottejanku-pidu/

Riigikogu sotsiaalkomisjoni kutsel osalesid meie võrgustiku esindajad 21. aprilli sotsiaalkomisjoni 
istungil parlamentaarse kuulamise teemal - Töösuhted: alaealistele ei tohi keegi liiga teha. Istung 
toimus Riigikogu konverentsisaalis, EAPN esindajad põhjendasid meie seisukohti.

EAPN Eesti võrgustiku esindus osales aktiivselt  Euroopa Kodanike aasta 2014 tegevustes, panustas 
manifesti ja kodanikuaasta poliitikasoovituste koostamisse ning võttis osa kõikidest 
rahvusvahelistest kodanikuaasta teemalistest kohtumistest. (The European Year of Citizens Alliance 
(EYCA)

Kalle Laane osales võrgustiku liikmete koolitusvajaduste kaardistamiseks üleeuroopalise 
rakkerühma Training and Capasity Building töös.

 Greete Veesalu osales rakkerühma „ Decent work“  töös.

Võrgustik osales Tallinna Ülikoolis korraldatavas üle-Eestilist kodanikuühiskonna 
institutsionaliseerumise jätku-uuringus, mis sel korral keskendus ühenduste rahastamise küsimusele, 
eelkõige riigipoolsele ühenduste rahastamisele ja selle korrastamisele.

Vaesuse Vastu Võitlemise Euroopa Võrgustiku (EAPN) ja võrgustiku Tingimusteta Põhisissetulek 
Euroopa (UBIE) korraldasid ühise konverentsi RAHA JA PANK 29. märtsil, 2014, Tallinna Vabas 
Waldorfkoolis, Tuulemaa 12, Tallinnas.
Konverents keskendus vaesusprobleemidele Eestis ning laiemalt kogu maailmas.
Konverentsil esinesid ettekannetega:
Peeter Liiv – Avasõnad, sissejuhatus

http://www.reporter.ee/2014/04/20/salme-kultuurikeskuses-oli-lihavottejanku-pidu/
http://www.eurochild.org/projects/eu-alliance-investing-in-children/
http://ey2013-alliance.eu/


Ivar Tröner - “Mis on vaesuses hämmastav? Miks me ei tunne vaesuse tõelist nägu?” 
Kärt Mere - “Laste vaesus Euroopas ja Eestis”
Vahur Luhtsalu - "Tingimusteta põhisissetulek - Euroopa kodanikualgatuse plaan A, B, C, D jne."

Tõlkisime eesti keelde EAPN poliitilise seletuskirja EAPN's Explainer on Quality of Work and 
Employment  , mida lisaks võrgustiku liikmetele tutvustasime ka laiemale avalikkusele.   
Seletuskiri on leitav EAPN kodulehelt ww. eapn.ee

EUISG  töögrupp kohtus Prahas, 16-17.mai, 2014-06-04

Kahepäevase kohtumise eesmärgiks oli võrgustikuliikmete kohtumine, riikliku olukorra 
(NRP, NSR) ja edusammude ning oma organisatsioonide tegevustest ülevaate andmine.

Kohtumisel tutvustati EAPN EU edusamme ning plaane 2015. aastaks.

Kiira  Nauts  andis  ülevaate  Eesti  riigi  poolt  vaesuse vähendamise tehtavatest  ja  planeeritavatest 
sammudest  (Konkurentsivõime  kava  „Eesti  2020“;  Eesti  2020  tegevuskava  2014-2018, 
Stabiilsusprogramm 2014). Pikemalt peatuti Euroopa noorte garantii implementeerimisel.

26., 27. ja 28. juunil toimus Tallinnas EAPN Euroopa juhtorgani töökoosolek, mis tõi meie 
võrgustiku kutsel Tallinnasse 50 külalist kõikidest Euroopa liikmesrikkidest, Norrast, Islandilt ning 
Serbiast ja Horvaatiast. Töökoosolekul osales  sotsiaalholekande minister Helmen Kütt.

EAPN Eesti võrgustik toetas liikumist „ Vesi on inimõigus“ toetusallkirjade kogumisel. 
http://www.right2water.eu/

Võrgustik osales  Eesti kodanikuühiskonnaga seotud rahvusvahelises uuringus, mis  kaardistas Eesti 
ühiskonna ja kogu Balti regiooni kodanikuühiskonna hetkeseisu. Uuringu koostamist koordineeris 
Kolpingi Rakendusteaduste Ülikool Leedus. 

Kärt Mere ja Mart – Peeter Erss osalesid 4. üleeuroopalisel vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastasel 
ümarlaual Eesti riigi delegatsiooni liikmetena 20. ja 21. novembril. 19. novembril toimus eelüritus -  
lastesse investeerimise allianssi ümarlaud. Nimetatud ümarlaual osalesid EAPN kutsel ka minister 
Helmen Kütt ja Kiira Nauts ning Julia Kovalenko ning Meelis.

EAPN Eesti MTÜ juhatuses on 2 liiget. Iga liikmesorganisatsioon nimetab eestseisusesse (EXCO) 
oma esindaja. Võrgustikku kuulub 23 liikmesorganisatsiooni ja 4 koostööpartnerit. Liikmetele 
korraldatakse koolitusi, regulaarselt kohtutakse vähemalt 1 kord kuus. Olulistes küsimustes 
kutsutakse kokku töögrupid, kaasatakse ka võrgustikuväliseid partnereid. Omastehooldajate murede 
lahendamiseks teeme koostööd eesti Hooldajate Liiduga ning Eesti Patsientide Esindusühinguga. 
Oleme kaardistanud oma liikmete kompetentsid ning sihtgrupid, kellega koos igapäevaselt 
töötatakse. 
Vaesust ja tõrjutust kogevad inimesed kuuluvad samuti meie liikmesorganisatsioonidesse ning 
rohjuuretasandi olukorra paremaks mõistmiseks kutsume kokku PEP tekspertgruppe. Tallinna 
Sotsiaaltöö Keskuses töötab nn. Kliendinõukogu, kuhu kuuluvad ka kodutud ja 
sotsiaalmajutusüksustes elavad inimesed. Arvestades, et Eestis kogevad vaesust nii õpetajad kui ka 
lasteaia ning noorsootöötajad, on meie liikmete seas ülekaalus otsese vaesuskogemusega inimesed, 
enamus neist on töötavad vaesed. Kuna suur osa võrgustiku liikmetest on teenusepakkujad, siis 
koostöö ja mõtestatud ühistegevused on meie igapäevatöö loomulik osa.
Poliitikate mõjutamiseks teeme tihedat koostööd meediaga, kohtume erinevate ministeeriumite 

http://www.right2water.eu/
http://www.eapn.eu/en/news-and-publications/publications/eapn-books/eapn-s-explainer-on-quality-of-work-and-employment-is-out
http://www.eapn.eu/en/news-and-publications/publications/eapn-books/eapn-s-explainer-on-quality-of-work-and-employment-is-out


töötajatega, erkondade esindajatega ja Riigikogu Sotsiaalkomisjoni liikmetega, koostame 
märgukirju, viime ellu ühisprojekte. 
Kärt Mere on EAPN Euroopa võrgustiku asepresident ja juhtorgani liige ning Kiira Nauts on 
Euroopa Liidu poliitikate kujundamise töögrupi liige, Greete Veesalu on Eesti võrgustiku rahvuslik 
koordinaator, kes valmistab ette ja saadab igaastasel vaesust kogevate inimeste kohtumisel ( PEP 
Meeting) Eesti delgatsiooni.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013

Varad   

Käibevara   

Raha 1 932 2 023

Kokku käibevara 1 932 2 023

Kokku varad 1 932 2 023

Kohustused ja netovara   

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 2 023 -309

Aruandeaasta tulem -91 2 332

Kokku netovara 1 932 2 023

Kokku kohustused ja netovara 1 932 2 023
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2014 2013 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 7 086 0  

Muud tulud 21 480 7 274  

Kokku tulud 28 566 7 274  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -17 357 -4 942 2

Jagatud annetused ja toetused -11 300 0  

Kokku kulud -28 657 -4 942  

Põhitegevuse tulem -91 2 332  

Aruandeaasta tulem -91 2 332  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2014 2013

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem -91 2 332

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 0 -2 089

Kokku rahavood põhitegevusest -91 243

Kokku rahavood -91 243

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 2 023 1 780

Raha ja raha ekvivalentide muutus -91 243

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 1 932 2 023
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2012 -309 -309

Korrigeeritud saldo

31.12.2012
-309 -309

Aruandeaasta tulem 2 332 2 332

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
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ EAPN EESTI 2014.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 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad neto soetusmaksumuses

 2014 2013

Saadud Tagastatud Saadud Tagastatud

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

AEF    1 296

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
  1 296

Lisa 3 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2014 2013

Transpordikulud 676 211

Üür ja rent 300 100

Mitmesugused bürookulud 378 209

Uurimis- ja arengukulud 14 751 2 864

Lähetuskulud 1 252 262

Arvutikulud 0 0

AEF tagastus 0 1 296

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
17 357 4 942
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Lisa 4 Tööjõukulud
(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei olnud 2014.aastal töötajaid.

Lisa 5 Seotud osapooled
(eurodes)

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



Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: ______________

MITTETULUNDUSÜHING EAPN EESTI (registrikood: 80304398) 01.01.2014 - 31.12.2014

majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi  Allkirjastaja roll  Kuupäev ja allkiri
 

Kärt Mere  Juhatuse liige   
 

Silleriin Tomson  Juhatuse liige   


