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Tegevusaruanne

01.01.2013 – 31.12.2013

Ajavahemikul 01.10.2013 – 31.12.2013 toimus kokku 9 üritust. 

 

Üldkogu koosolek toimus 19. veebruaril 2013.a. 

 

Päevakorra sissejuhatus: 

Viljar Parm Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine. 

Ühingu 2012 aasta tegevus- ja raamatupidamisaruanne. 

Majandusaasta 2012 aruande kinnitamine. 

2013 aasta tegevuskava ja eelarve tutvustus ning kinnitamine. 

Jooksvad küsimused ja probleemid. 

 

Üldkoosolek läbis probleemideta, otsuseid võeti ühehäälselt vastu. 

Jätkame programmi: „Koos kergem“. 

 

Otsustati seoses eelarve kärpetega,  teabepäevi läbi viia Rapla Keskraamatukogus. 

Liikmed võtavad ise kaasa oma piknikukorvi. 

 

Juhatuse liige Viljar Parm rääkis, et alatest 01.03.2013.a. on võimalik külastada Rapla Maakonna Puuetega Inimeste Koja ruume, Raplamaa 

Vaegkuuljate Ühingu juhatuse esimees vastuvõtu päevad on 1 x kuus. (esimene teisipäev) kell 11.30 – 14.45. 

Juuni-, Juuli- ja Augustikuus vastuvõtu ei toimu. 

 

Juhatuses jätkavad sama meeskond, juhatuses: Viljar Parm, Milvi Kangur ja Liivi Neemsalu. 

 

Aprill: Toimus 1 üritus. 

 

Teabepäev. 

Külliki Bode Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühingu esinaine esines ettekandega Kuulmisnõustamine kui omavalitsuse teenus. Rääkis 

kuulmisnõustamises, mis on kuulmis-nõustamine? 

Kuulmisnõustamine on kuulmispuudega inimeste, nende pereliikmete ja teiste kuulmis-probleemidega kokkupuutuvate inimeste nõustamine ehk 

siis kuulmisnõustamise teenuse pakkumine KOV-is ja Tallinnas, nõuandeliinid (telefon, e-mail, koduleht), teabepäevade läbiviimine, 

ennetustegevus koolides ja mürarikastes tootmisettevõtetes nõustamine hoolekandeasutustes jne.  Kuulmisnõustamise teenus vähendab 

sotsiaaltöötaja koormust, 

kvaliteetne teenus valla inimestele, ennetustegevuse tagajärjel vähem kuulmispuudega inimesi vallas ja vallaelanike parem toimetulek. 

Toimus arutelu ja plaanidest 2013 kevad-suvel! 

 

Mai: Toimus 1 üritus 

 

Raplamaa VÜ võttis oma liikmetega osa Eesti Vaegkuuljate Liidu 20-ndale tegevusaastale pühendatud konverentsil Tartus, 9. mail Vanemuise 

teatrimajas on tänaseks juba ajalugu, kuid mõtteid ja järelkaja sellest jätkub veel lähikuudelgi. Arvukalt on tulnud tänusõnu Vaegkuuljate Liidu 

laiaulatuslikule organisatsioonilise töö kohta nii oma ühingute esindajatelt kui ka koostööpartneritelt. Ka EVL Üldkogu jõudis Tartus sellel päeval 

pidada oma korralise üld-koosoleku, et läbi arutada ja kinnitada 2012. majandusaasta aruanne! 

Oleme usutlenud vaegkuuljad, kuidas ja kas jäädi rahule Vanemuise teatrisaali paigaldatud silmusvõimendi abil kuulamisega? Osa inimesi on 

oma arvamuse juba väljendanud. Üldiselt 

jäädi rahule, kuid oli ka neid , kes kuuldeaparaadi või mõnel muul põhjusel ei saanud vajalikku ja loodetud paremat kuulmist! 

 

EVL 20.aastapäeva üritusest osavõtjail oli võimalus osaleda ka teatrietendusel „Kalendritüdrukud“, milline oli samuti kuulatav teatri saali 

paigaldatud induktsioon- 

silmussüsteemi vahendusel ja jättis kõigile meeldiva elamuse. 

 

Juuni: Toimus 2 üritust! 

 

7. ja 8. juunil toimus Tallinna lauluväljakul koguperepidu "Puude taga on inimene", mille eesmärk ja ülesanne on vähendada ühiskonnas 

avalduvat suhtluslõhet puudeta ja puudega inimeste vahel. Ühtlasi on seal hea võimalus ka vaegkuuljate ühingute liikmetel kohtuda teiste 

puudevaldkonna esindajatega. Sisse pääs oli kõigile osavõtjaile tasuta! Toimus palju  kultuuri-, 

filmi- ja spordiprogramme ja teisi läbiviidud üritusi. Kogu info on võimalik lugeda: www.puudetagaoninimene.ee 

 

Toimus Ekskursioon Tallinna Teletorni 20.juunil.
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Vaade Tallinna Teletornist on ainukordne Eestis ja unikaalne Põhja-Euroopas. Mille all laiuvad Muuga metsad, eemal kaunis Tallinna vanalinn ja

sillerdav Läänemeri kogu oma majesteetlikus hiilguses. Oli näha just siin paljude Eesti inimeste jaoks aken vabasse maailma – õhtul võis näha

isegi Helsingi tulesid. 

Külastajad said kasutada multimeedia ekraane: suurendada selles huvi pakkuvat piirkonda või näha, milline nägi koht välja minevikus. 

See on vaade, mida peab elus nägema. Veel enam – kogema! 

 

Külastasime Tallinna linna vaatamisväärsustega ning Eesti Puuetega Inimeste Koda. 

EPIK võttis meid soojalt vastu, näitas majas tegutsevaid ühinguid. Ning pidas väikese loengu ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonist.

Osalejad said kaasa infomaterjale ja EPIK ajakirja „Sinuga“.

 

August: Toimus 1 üritus. 

 

Raplamaa Vaegkuuljate Ühing korraldas Lennusadama külastuse koos s/v Kajsamooraga! Ekskursioon toimus 20.08.2013.a. 

Tallinna ja tagasi sõitsime Edelaraudtee rongiga. 

Liikmed tulid peale Raplast ja Kohilast 

Võtsime osa põnevast retkest maal ja merel – purjetasime ajaloolisel laeval Tallinna lahel, kuulsime lugusid merest ja meremeestest ning 

täiendasime oma teadmisi allveelaevadest, vesilennukitest ning Eesti mereajaloost Lennusadamas. 

Ekskursioon muutis meid muuseumikülastuse veelgi värvikamaks. 

Räägiti erinevaid tõestisündinud lugusid - midagi põnevat nii insenerile, poliitikule, spordimehele kui ka kunstiinimesele. 

Ekskursioonigrupi suuruseks oli 18 inimest, kõigil oli võimalik lugusid hästi kuulda ja vestluses aktiivselt kaasa lüüa. 

Oma liikmetele saime jätta aega ka omapäi seiklemiseks - saadi veeta aega kinos, allveelaeval Lembit, kohvikus või muuseumipoes ning panna 

end proovile meie paljudel simulaatoritel. 

Meie liikmed jäid väga rahule, kuid osalejaid võiks olla rohkem! 

 

Oktoober: Toimus 1 üritus. 

 

Teema: „Oktoober on kuulmiskuu, hoia kuulmist!“ 

Asukoht: Rapla Hooldekeskuses, raamatukogu saalis, algusega 10.30. 

Külalisteks olid: 

Uno Taimla – Eesti Vaegkuuljate Liidu auesimees 

Arvo Kannel – Tallinna Kuulmisrehabilitatsiooni Keskuse juht 

Kaarel Saluste -  Bellman & Symfon esindaja. 

 

Uno Taimla tutvustas kuulmispuuetega inimeste probleeme ja kuulmisaparaatide rahastamisest. 

Eestis on umbes 20% kuulmispuudega inimest ja see arv kasvab. Peame tegema ennetustöid, et see arv ei kasvaks. Miks see nii on, sest 

noored kasutavad kõrvaklappe, mille helivõimsus on põhjas, klubides on helis nii vali, mis on kannatusepiir 15 min. Ennetustööna tahaksin 

öelda, et tuleb hoida kuulmist, töökohtades, kus on suur müra, tuleb kasutada kõrvaklappe või troppe. 

Viimastel aastatel on abivahendid kallimaks läinud, riigil ei jätku kuulmisaparaatidele raha. Järjekorrad on pikad. Minu nägemus ja eesmärk on 

see, et kaoks ära kuulmisabivahenditele riigi poolne piir toetus. 

 

Arvo Kannel ja Kaarel Saluste tutvustasid kuulmispuudega inimestele abivahendeid. 

Tutvustati uusi tehnikaid, suitsuandureid, äratuskella jne. 

 

Esitati küsimusi ja Viljar Parm tegeles kuulmisnõustamisega. 

 

November: Toimus 1 üritus. 

 

Teemal “Vaegkuuljate probleemid Raplamaal täna ja tulevikus” 

Asukoht: Rapla Hooldekeskuses, raamatukogu saalis, algusega kell 10.30. 

Külalisteks oli: 

Mare Käpp – Rapla Maakonna Puuetega Inimeste Koja esinaine. 

 

Viljar Parm rääkis Raplamaa vaegkuuljate probleemidest. 

Viimastel aastatel on Raplamaa vaegkuuljad vähe aktiivsemad kui aastaid tagasi. Probleem on transpordi liikuvus Rapla keskusega ja 

vananemine.  

Räägiti ka seda, et mida ette võtta. Tuleb rohkem reklaamida, laiali saata voldikuid KOV-idele ja maakonna raamatukogudesse. Tuleb teha 

teabepäevi Kehtnas, Märjamaal, Kohilas ja Kärus. Tuleme kuulmispuuetega inimestele lähemale. Tehti ettepanek, et 2014 aastal võiks selline 

plaan teha ja eelarvesse planeerida kulud. 

01.10.2013 aasta seisuga on Raplamaa Vaegkuuljate Ühingu liikmeid 40. Arve on olnud stabiilne pikka aega. 

Mare Käpp rääkis, et Rapla PIK-il on omad ruumid, kus saavad inimesed oma muredega tulla. 

RaVÜ esimehel on Rapla PIK koja ruumides vastuvõtu päev ja nõustamine iga kuu esimesel teisipäeval. Välja arvatud jaanuar ja suvekuudel. 

Samuti rääkis Mare Käpp Rapla Maakonna Puuetega Inimeste Koja tegevusest. 
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Detsember: Toimus 1 üritus, Teemal: „Jõulud“

Asukoht: Rapla Kultuurikeskus, Raimond Valgre saalis, algusega kell 10.30.

Külalisteks oli päkapikk.

Raplamaa Vaegkuuljate Ühine jõulupidu. Räägiti ja lauldi jõuluteemal.

Päkapikk jagas kingitusi ja meenutati toimunud 2013 aastal.

Teabepäevad läksid igati korda ja 2014 aastal on esimene teabepäev märtsis. Enne seda oli 18 veebruaris 2014 aastal üldkogu koosolek.

Indikaator:

Üritusi: 9

Osalejaid: 171

sh. naisi: 138

   mehi: 33
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2013 31.12.2012

Varad   

Käibevara   

Raha 572 994

Kokku käibevara 572 994

Kokku varad 572 994

Kohustused ja netovara   

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 994 644

Aruandeaasta tulem -422 350

Kokku netovara 572 994

Kokku kohustused ja netovara 572 994
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2013 2012

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 244 343

Annetused ja toetused 1 150 2 076

Muud tulud 0 92

Kokku tulud 1 394 2 511

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -183 -283

Mitmesugused tegevuskulud -1 590 -1 642

Tööjõukulud -43 -144

Muud kulud 0 -92

Kokku kulud -1 816 -2 161

Põhitegevuse tulem -422 350

Aruandeaasta tulem -422 350
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2013 2012

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 244 343

Laekunud annetused ja toetused 1 150 2 076

Muud põhitegevuse tulude laekumised 0 92

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -1 816 -2 161

Kokku rahavood põhitegevusest -422 350

Kokku rahavood -422 350

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 994 644

Raha ja raha ekvivalentide muutus -422 350

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 572 994
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2011 644 644

Aruandeaasta tulem 350 350

31.12.2012 994 994

Aruandeaasta tulem -422 -422

31.12.2013 572 572
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

MTÜ Raplamaa Vaegkuuljate Ühingu raamatupidamise aastaaruanne on koostatud 01.01.2013-31.12.2013 aasta kohta. 2013 aastaaruande

koostamisel on kinni peetud kehtivatest seadustest ja hea raamatupidamistava nõuetest.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud EV Raamatupidamise Toimkonna juhenditest ja muudest Eesti

Vabariigi seadusandlikest aktidest.

Raha

Varade, vahendite ja võlgnevuste korralised inventuurid viiakse läbi järgmistel tähtaegadel:

1.kassa inventuur – üks kord aastas detsembrikuu jooksul; 

2.nõuete ja kohustuste inventuur - üks kord aastas seisuga 31. detsember;

3.varade inventuur (põhivara, varud, bilansivälised varad) - üks kord aastas seisuga 31. detsember; 

4.panga ja maksuameti saldode võrdlus seisuga 31. detsember

Lisa 2 Tööjõukulud
(eurodes)

 2013 2012

Palgakulu 0 106

Sotsiaalmaksud 43 38

Kokku tööjõukulud 43 144

Lisa 3 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2013 31.12.2012

Füüsilisest isikust liikmete arv 40 40

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2013 2012

raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale

juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi   

Lisa 4 Täiendav lisa 1

Tegevjuhtkonna deklaratsioon
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Raplamaa Vaegkuuljate Ühingu raamatupidamise aastaaruanne on koostatud 01.01.2013-31.12.2013 aasta kohta. 2013 aasta aruande

koostamisel on kinni peetud kehtivatest seadustest ja hea raamatupidamistava nõuetest.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud EV Raamatupidamise Toimkonna juhenditest ja muudest Eesti Vabariigi

seadusandlikest aktidest.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastan õigesti ja õiglaselt Raplamaa Vaegkuuljate Ühingu finantsseisundit, majandustegevuse tulemust,

rahavoogusid ja netovara muutuste aruannet.

Juhatuse hinnangul on Raplamaa Vaegkuuljate Ühing jätkuvalt tegutsev mittetulundusühing. Raplamaa Vaegkuuljate Ühingu majandusaasta

aruanne 2013 on kinnitatud üldkoosolekul 18.02.2014

Juhatuse liikmed:

Viljar Parm

Milvi Kangur

Liivi Neemsalu



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.02.2014

Raplamaa Vaegkuuljate Ühing (registrikood: 80023759) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

VILJAR PARM Juhatuse liige 30.06.2014

MILVI KANGUR Juhatuse liige 30.06.2014

LIIVI NEEMSALU Juhatuse liige 30.06.2014



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Tervisehäiretega isikute ühendused ja nende liidud;

puuetega inimeste ühendused ja nende liidud,

erivajadustega inimeste kaitseühendused

94997 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 53315913

E-posti aadress info@raplavk.eu

Veebilehe aadress www.raplavk.eu


