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Tegevusaruanne

ARUANNE

 

Raplamaa Vaegkuuljate Ühing: „Koos kergem“ projekti kohta

1. Läbiviimisaeg: 01.01.2014 – 31.12.2014 ( aruanne IV osas )

2. Projekti läbiviimise lühikirjeldus (mida tehti, mis toimus jne):

EVKÜ Rapla Selts kanti mittetulundusühingute registrisse 19.01.1998.a. Seltsi 

tegevus algas asutamiskoosolekuga 24.09.97.a.  Nimi muudeti Raplamaa Vaegkuuljate Ühinguks 29.02.2008.a. Äriregistri Reg. nr: 80023759.

 

I osa  01.01.2012 – 31.03.2012 

Veebruar:

18. veebruaril 2014.a. toimus üldkogu

Päevakorra sissejuhatus:

Viljar Parm Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine.

Ühingu 2013 aasta tegevus- ja raamatupidamisaruanne.

Majandusaasta 2013 aruande kinnitamine.

2014 aasta tegevuskava ja eelarve tutvustus ning kinnitamine. 

Jooksvad küsimused ja probleemid.

 

Üldkoosolek läbis probleemideta, otsuseid võeti ühehäälselt vastu.

Jätkame programmi: „Koos on kergem“.

Otsustati seoses eelarve kärpetega,  teabepäevi läbi viia Rapla Hooldekeskuses.

Liikmed võtavad ise kaasa oma piknikukorvi.

Juhatuse liige Viljar Parm rääkis, et alatest 01.02.2014.a. on võimalik külastada Rapla Maakonna Puuetega Inimeste Koja ruume, Raplamaa

Vaegkuuljate Ühingu juhatuse esimees vastuvõtu päevad on 1x  kuus. (teisel teisipäeval) kell 11.30 – 14.45. Jaanuaris, juuni-, juuli- ja

augustikuus vastuvõtu ei toimu.

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

 

II osa 01.04.2012 – 30.06.2012 

Aprill: 

Teabepäev – „Ajakirjandus täna ja homme“ ja „Uued kuulmisabivahendid vaegkuuljatele“

Tõnis Tõnisson – Raplamaa Sõnumitest rääkis Raplamaa Sõnumite ajaloost kuni tänapäevani. Küsiti: „Miks käib Raplamaa Sõnumid kord

nädalas?“

Tõnis Tõnisson vastas: „Kulude kokkuhoiu mõistes tõime kolm kordas nädalas käinud lehed ühte kokku, seega käib nüüd Raplamaa Sõnumid

kord nädalas, kolmapäeviti.“
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Samuti jagati liikmetele värsket lehte.

Kaarel Saluste – Kardimardi OÜ-st. Tutvustas meie liikmetele kommunikaatoreid.

Kus abivajaja saaks kodus ja rühma koosolemistel kommunikaatori abil kuulata.

Liikmed said abivahendit proovida.

Toimus arutelu ja plaanidest 2014 kevad-suvel! 

Mai:

Eesti Vaegkuuljate Liit viis läbi küsitluse, mille eesmärgiks on kaardistada kuulmispuudega inimeste probleemid ja vajadused, hinnata

probleemide lahendamiseks mõeldud teenuste/abivahendite/erinevate meetmete kättesaadavust ja kvaliteeti. Parem probleemitunnetus aitab

leida paremaid ja praktilisi lahendusi kuulmispuudega inimeste igapäevaelu korraldamisele.

Küsitlust aitasid koostada Eesti Kurtide Liit (EKL), Eesti Kurtide Noorte Organisatsioon (EKNO) ja teised spetsialistid

Raplamaa Vaegkuuljate Ühingu juhatus jagas küsitlusi veebi kanalite kaudu kui ka paberkandijal.

Küsitluse koostamisel osales Raplamaa VÜ juht Viljar Parm.

Küsitlus valmib kokkuvõttena 2015 aasta esimsel poolel.

Juuni:

11.-12. juunil käisime maakondlike organisatsioonide juhtide ja

aktivistidega Soomes ning uurisime kuidas elavad Helsingi, Turu ja Tampere vaegkuuljad.

Külastasime ka Kuuloliitto maja ning Iirise keskust. Ehkki Soome vaegkuuljate

organisatsioonid on meist tunduvalt paremini rahastatud, teeme me siin täpselt samasuguseid tegevusi. Nii Eesti kui ka Soome ühingute

eestvedajad teevad oma tööd vabatahtlikkuse alusel, seega leidub nii siin kui ka sealpool lahte suure südamega inimesi, kes on valmis

panustama oma aega kuulmispuuetega inimeste heaks.

17. juunil osales Raplamaa vaegkuuljad  Toompeal Riigikogu peahoone ees küsitavusi täis töövõimetoetuse seaduse eelnõu vastane pikett,

mille on otsustanud korraldada Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit, Eesti Kurtide Liit, Eesti Vaegkuuljate Liit, Eesti Nägemispuuetega Inimeste

Keskliit, Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit, Eesti Hooldajate Liit, Eesti Patsientide Esindusühing, Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühing, SA Juht-

ja Abikoerte Kool, Abikoerte Keskus ning millega on liitumas üks uus puudega inimeste ja omastehooldajate organisatsioon.

Riigikogu sotsiaalkomisjon tegi 12. juunil otsuse, et töövõimereformi käivitav seaduseelnõu saadetakse Riigikogu ette esimesele lugemisele.

Lugemine on täiskogu päevakorras juba teisipäeval, 17. juunil. Tegemist on laialdase reformiga, mis hakkab enamikke meist puudutama väga

lähedalt.

Me ei saa töövõimereformi toetada seni, kuni:

- reformikavasse pole lisatud meetmed hariduseta ja töökogemuseta inimeste toetamiseks ning tööandjate motiveerimiseks töökohtade loomisel;

- töövõimetoetuse maksmist ei seata sõltuvusse töötasust või tagatakse muul garanteeritud moel puudest tulenevate lisakulutuste katmine;

- kohalikud omavalitsused saavad tuge ja on seadusega loodud ühtsed standardid sotsiaalteenuste käivitamiseks ning nende võrdne

kättesaadavus tagamaks teenuseid erivajadusega inimestele.

III osa  01.07.2012 – 30.09.2012

August:

12. augustil toimus õppe-koolitus väljasõit Alpakade kasvatusse, Palamusele ja Äksi Jääajakeskusesse.

15. – 17. august toimus üleriigiline järjekordne Kõku laager Taevaskoja puhkekeskuses.

September:

Toimus teabepäev „Kuulmisohutus“

Kaarel Saluste – Kadrimardi OÜ-st. tutvustas tehnilisi abivahendeid ja rääkis kuulmisohutustest. 

IV osa  01.10.2012 – 31.12.2012
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Oktoober: 

Toimus teabepäev „Oktoobrikuu – kuulmiskuu“

Külalisteks on Külliki Bode – Eesti Vargkuuljate Liidust ja Arvo Kannel – Tallinna Kuulmiskeskusest.

Räägiti kuulmiskuust, et viimastel aastatel on vaegkuuljaid rohkesti juurde tulnud, sest müra on pärsi suureks läinud.

Räägiti sellest, et tuleb hoida kuulmist, töökohtades, kus on suur müra, tuleb kasutada kõrvaklappe või troppe. Ühe noori kasutavad kuulmiseks

kõrvaklappe, kus on muusika väga vali või käivad ööklubides, kus on muusika väga vali. 

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 tutvustasid kuulmispuudega inimestele abivahendeid.

Tutvustati uusi tehnikaid, suitsuandureid, äratuskella jne.

Esitati küsimusi ja Viljar Parm tegeles kuulmisnõustamisega. 

Oktoobris toimus õppeseminar Viljandi.

Külastasime Türis Eesti Ringhäälingu muuseumit ja Viljandimaa Puuetega Inimeste Nõukoda ning Viljandi Vaegkuuljate Ühingut. Samuti

tutvume Viljandi linna/valla vaatamisväärsustega.

November:

Toimus“Vaegkuuljate probleemid Raplamaal täna ja tulevikus”

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 laiali saata voldikuid KOV-idele ja maakonna raamatukogudesse. Tuleb teha teabepäevi Kehtnas, Märjamaal, Kohilas ja Kärus. Tuleme

kuulmispuuetega inimestele lähemale. Tehti ettepanek, et 2016 aastal võiks selline plaan teha ja eelarvesse planeerida kulud.

01.10.2014 aasta seisuga on Raplamaa Vaegkuuljate Ühingu liikmeid 43. 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 teisel teisipäeval. Välja arvatud jaanuar ja suvekuudel.

Samuti rääkis Mare Käpp Rapla Maakonna Puuetega Inimeste Koja tegevusest.

Detsember:

Toimus Rahvusvahelise puuetega inimeste päeva tähistamine 4. detsembril Rapla Kultuurikeskuses.

Toimus Seminar 19.detsembril Tallinna Linnateatris „Ligipääsetav kultuur vaegkuuljatele- vajadused ja võimalused“, kus toimub kaks põnevat

üritust. Linnateater on Vanemuise järel teine teater, kes paigaldab oma ruumidesse silmusvõimendussüsteemi. Selle abil on kuulmispuudega

inimestel, kes kasutavad kuuldeaparaati, võimalik teatrilavastuste sõnalisest ja muusikalisest osast oluliselt parem aru saada.

Peale seminari toimus Tallinna Linnateatris teatrietendus “Kassirabal”.

Oli super seminar ja teatrietendus. Kuuldavus oli väga hea, sest ilma silmuseta ei ole see võimalik olnud. 

Toimus jõuluteemaline seminar „Jõulud imedemaal“

Külalisteks oli päkapikk.

Raplamaa Vaegkuuljate Ühine jõulupidu. Räägiti ja lauldi jõuluteemal.
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Päkapikk jagas kingitusi ja meenutati toimunud 2014 aastal.

Teabepäevad läksid igati korda ja 2015 aastal on esimene teabepäev märtsis. Enne seda on veebruaris 2015 aastal üldkogu koosolek.

 

Kokkuvõtte:

Peale ürituste läbiviimise tuleb ühingu tööks lugeda ka info levitamist telefoni kaudu, infolehtede ja teatmike jagamist ning kuuldeaparaatide

otsikute  ja patareide soodushindadega müüki.

Juhatuse liige  V. Parm muutis ja täiendas Raplamaa Vaegkuuljate Ühingu interneti kodulehekülge: www.raplavk.eu . 

Ühingu esimees V. Parm tegeles  kuulmisnõustamisega maakonnas ning abistas

vaegkuuljaid kuulmisabivahendite tutvustamisel ja kasutamisel. 

 

2015.a. jätkame Raplamaa kuulmisrehabilitatsiooni programmi “Koos on kergem”.

3. Projekti avalikustamine:  Kodulehes: http://www.raplavk.eu , maakonna ajalehes: „Raplamaa Sõnumid“ ning Eesti Vaegkuuljate Liidu

infolehe“Auris“ ning Rapla maakonna KOV-i infolehtede kaudu.

4. Projekti tulemus:

Projekti tulemus oli hea, täitsime 100%. Kuid üritustel tulid mõned muudatused ja parandused, seega jäi maht samaks.

Indikaator:

Üritusi: 7

Osalejaid: 91

sh. naisi: 73

   mehi: 18

01.10.2014 seisuga on ühingul 43 liiget.

http://www.raplavk.eu
http://www.raplavk.eu
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013

Varad   

Käibevara   

Raha 1 727 810

Kokku käibevara 1 727 810

Kokku varad 1 727 810

Kohustused ja netovara   

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 810 994

Aruandeaasta tulem 917 -184

Kokku netovara 1 727 810

Kokku kohustused ja netovara 1 727 810
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2014 2013

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 521 482

Annetused ja toetused 1 385 1 150

Kokku tulud 1 906 1 632

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud 0 -183

Mitmesugused tegevuskulud -989 -1 590

Tööjõukulud 0 -43

Kokku kulud -989 -1 816

Põhitegevuse tulem 917 -184

Aruandeaasta tulem 917 -184
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2014 2013

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 521 482

Laekunud annetused ja toetused 1 385 1 150

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -989 -1 773

Väljamaksed töötajatele 0 -43

Kokku rahavood põhitegevusest 917 -184

Kokku rahavood 917 -184

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 810 994

Raha ja raha ekvivalentide muutus 917 -184

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 1 727 810
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2012 994 994

Aruandeaasta tulem -184 -184

31.12.2013 810 810

Aruandeaasta tulem 917 917

31.12.2014 1 727 1 727
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

MTÜ Raplamaa Vaegkuuljate Ühingu raamatupidamise aastaaruanne on koostatud 01.01.2014-31.12.2014 aasta kohta. 2014 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)

 2014 2013

Sotsiaalmaksud 0 43

Kokku tööjõukulud 0 43

2014 majandusaatal töötasu ei makstud

Lisa 3 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2014 31.12.2013

Füüsilisest isikust liikmete arv 43 40

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2014 2013

raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale

juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi

Lisa 4 Tegevjuhtkonna deklaratsioon



12

Raplamaa Vaegkuuljate Ühing 2014. a. majandusaasta aruanne

Raplamaa Vaegkuuljate Ühingu raamatupidamise aastaaruanne on koostatud 01.01.2014 - 31.12.2014 aasta kohta. 2014 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 2014 on kinnitatud üldkoosolekul 17.03.2015

Juhatuse liikmed:

Viljar Parm

Milvi Kangur

Liivi Neemsalu 



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.03.2015

Raplamaa Vaegkuuljate Ühing (registrikood: 80023759) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

LIIVI NEEMSALU Juhatuse liige 03.07.2015

VILJAR PARM Juhatuse liige 03.07.2015

MILVI KANGUR Juhatuse liige 03.07.2015



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


