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Tegevusaruanne

I osa 01.01.2017 – 31.03.2017

Veebruar:

2017 aasta hooaja alustamine 21. veebruaril

Kus arutati 2017 aasta plaane ja jagati 2017 tegevuskava.

Rääkisime Raplamaa VÜ 20 aasta tegevuse plaanidest, mis toimub sügisel.
Vabariigi aastapäeva tähistamine.

Märts:

Kevade saabumine, kevad laud.
Sõnavõtud. Liikmemaksud jne.
 

II osa 01.04.2017 – 30.06.2017

Aprill

koosolek toimus 18. aprill 2017.a.

Päevakorra sissejuhatus:

Viljar Parm Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine.

Ühingu 2016 aasta tegevus- ja raamatupidamisaruanne.

Majandusaasta 2016 aruande kinnitamine.

2017 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.

Otsustati üldkoguga, et 29 septemberil toimub Teabepäev-seminar „Raplamaa VÜ 20“.
Rapla Kultuurikeskuses suures saalis.

Tutvustati Eesti Vaegkuuljate Liidu liikmekaarti.

Liikmekaardi saavad kõikide vaegkuuljate organisatsioonide liikmed, kes seda soovivad ja
kellel ei ole liikmemaksuvõlga. Kaardi tagaküljel on juhis, kuidas paremini vaegkuuljaga
suhelda, esiküljel kaardiomaniku nimi, kaardi number, kehtivusaeg, ühingu logo ja EVL
kontaktandmed.
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Kaart maksab 2 eurot, ja kui soovitakse kaarti kätte saada posti teel, siis tuleb ka postikulu
juurde maksta.

Liikmed vormistasid taotluse Liikmekaardi saamiseks.

 

Mai

16. mail pidi toimuma kohtumisüritus Võrumaa Vaegkuuljatega ning Võrumaa Puuetega
Inimeste

Kojaga. Kuid kahjuks jäi sõit vähesuse huvi tõttu ära. Põhjendati kevad aia töödega.

Otsustati edasi lükata ja uus plaan 22.08.2017.

 

 

Juuni

12 juunil toimus infopäev Töötukassas, kus tutvustati Raplamaa Vaegkuuljate Ühingu
tegevust ning tutvustati kuulmishoidu, mis oli suunatud rohkem noortele kui ka
vanemaealistele.

Toimus samuti kuulmisnõustamine, kuidas toime tulla kui on kuulmislangus, õpetasime

kuulmisaparaatidega ümberkäimist.

Samuti toimus kohapeal kuulmiskontroll, selle tulemisel said töötukassa töötajad näha, kui
suur on tema kuulmislangus.
 

III osa 01.07.2017 – 30.09.2017

Juuli

Osalesid osa Raplamaa VÜ liikmed Võrumaal Võhandu Puhkekeskuses EVL-i KÕKU
suvepäevadel.
Suvepäevade teemaks oli militaarsus. Oli väga huvitav kogemus ja elamus.
 

Augustis tegevust ei toimunud

September

Raplamaa Vaegkuuljate Ühing pidas oma 20 tegevus aastapäeva, Rapla
Kultuurikeskuses.
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Raplamaa VÜ juht Viljar Parm näitas slaidil Raplamaa VÜ viimase viie aasta tegevust ja
tutvustas kõigile Raplamaa VÜ tegemistest pilte.
Toimus kontsert kus laulsid Rapla Muusika kooli õpilased ja mängisid viiulitega. Esinesid
Rapla Ühisgümnaasiumi ja Rapla tugikeskus „Vahtrad“ tantsud tähtedega.

Toimus tunnustamine ja tänamine.
Tänati aktiivseid liikmeid ja koostööpartnereid.

Aktiivsed liikmed:

• Tiina Kriiva
• Eevi Sidorov
• Liivi Neemsalu
• Milvi Kangur
• Erna Abramson
• Marge Viidemann
• Ene Oga

 

Koostööpartnerid

• Rapla Maakonna Puuetega Inimeste Koda
• Eesti Vaegkuuljate Liit
• Rapla Vallavalitsus
• Kohila Vallavalitsus
• Märjamaa Vallavalitsus
• Kaiu Vallavalitsus
• Kehtna Vallavalitsus

 

Üritus lõpetati ühise kohvilauaga.

 

IV osa 01.10.2017 – 31.12.2017

Oktoober

Toimus suur ühine ekskursioon Võrumaale koos Tallinna- ja Harjumaa, Nõmme ja
Järvamaa vaegkuuljatega.

Külastasime Võrumaa Puuetega Inimeste Koda, Võrumaa Vaegkuuljate Ühingut.
Võrumaa VÜ juht Janno Kuus tutvustas meile oma ühingu tegevusest ja pakkus
kohvilauda.
Võrumaa PIK juhatuse liige Tamara Laht tutvustas Võrumaa PIK tegevust ja tutvustas ja
näitas ruume, kus toimuvad koosolemised ja Võrumaa MTÜ ruume.

Võrumaa VÜ juht Janno Kuus tutvustas Võru linna ja ühiselt koos jalutati Võru linnas.

Samuti saime näha puuetega inimeste tehtud käsitööd, mis oli huvitav ja osalised said
midagi endale mälestuseks kaasa osta.

Peale jalutuskäiku toimus kohvilaud Võrumaa Toidukeskuses.

Peale kohvilauda liikusime Timo-Keraamika poodi. Kus said osalejad said näha kogu
majas toimuvast ja kuidas keraamika valmib ja endale kuju saab. Osalejad said endale
meelepärase keraamika kuju endale mälestuseks või kingistuseks osta.

Raplamaa VÜ kinkis Võrumaa PIK-le ja Võrumaa VÜ-le raamatu „Raplamaa 1“ – Loodus,
aeg, inimene. Raamatu autor Jaanus Killi.
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Toimus tagasiside Võrumaa ekskursiooni kohta. Kõik olid väga rahul, osad said esimest
korda ühiselt Võrumaale. Nad olid nii imestanud ja selline ettevõtmine tehti. Võrumaa oli
ilus ja kaunis koht. Paljud soovisid ühise ettevõtmisega rohkem koos käia.
 

November

Toimus Rapla valla kuulmisalane infopäev, kus tutvustati Rapla valla rahvale Raplamaa
Vaegkuuljate Ühingu tegevust ning tutvustati kuulmishoidu, mis oli suunatud rohkem
noortele kui ka vanemaealistele.

Toimus samuti kuulmisnõustamine, kuidas toime tulla kui on kuulmislangus, õpetasime
kuulmisaparaatidega ümberkäimist.

Samuti toimus kohapeal kuulmiskontroll, selle tulemisel said valla rahvas näha, kui suur
on tema kuulmislangus.

Kadrimardi OÜ kes tegeleb kuulmisabivahenditega, tutvustas Rapla valla rahvale
abivahenditest ja kuidas sellega ümber käia.

Probleem oli ka sellest, et paljud ei tea kuhu oma kuulmislangusega pöörduda ja salamisi
muretsevad endale postimüügist kuuldeaparaati ning tulevad selle murega Raplamaa VÜ
poole. Oleme selgitanud, et kuulmislanguse probleemiga tuleb minna perearstile ja sealt
omakorda kõrvaarstile kuulmis kontrollile ning sealt omakorda juba kuulmisabivahendiga
tegeleva ettevõtete poole.
 

Detsember

Jõulukohvi laua lükkasime jaanuari.

 

Kokkuvõtte:

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

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. Samuti tegeles tööhõive-
ja abivahendireformi teavitamise ja selgitamisega.

2018 aastal jätkame Raplamaa kuulmisrehabilitatsiooni programmi “Koos on kergem”.

 

 

Avalikustamine:

Kodulehes: http://www.raplavk.eu , maakonna ajalehes: „Raplamaa Sõnumid“ ning Eesti
Vaegkuuljate Liidu infolehe“Meie Auris“ ning Rapla maakonna KOV-i infolehtede kaudu.
 

Raplamaa Vaegkuuljate Ühingu esimees Viljar Parm tegeleb Eesti Vaegkuuljate Liidu
kodulehe ja muude infomaterjalidega.
 

Tulemus:
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2017 aasta projekti tulemus oli hea, täitsime kogu projektist 90%. Kuid üritustel tulid
mõned muudatused ja parandused, seega jäi maht samaks.

01.01.2018 seisuga on ühingul 35 liiget.

Indikaator:

Üritusi: 7

01.01 - 31.12.2017 oli planeeritud ~ 175-le osalejale. Sellest 30 meest ja 145 naist.
Perioodil 01.01 - 31.12.2017 oli osalejaid kokku 113 osalejaid sellest 22 meest ja 91 naist.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016

Varad   

Käibevarad   

Raha 2 341 1 726

Kokku käibevarad 2 341 1 726

Kokku varad 2 341 1 726

Kohustised ja netovara   

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 1 726 1 282

Aruandeaasta tulem 615 444

Kokku netovara 2 341 1 726

Kokku kohustised ja netovara 2 341 1 726
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2017 2016

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 150 411

Annetused ja toetused 1 619 725

Kokku tulud 1 769 1 136

Kulud   

Mitmesugused tegevuskulud -1 154 -692

Kokku kulud -1 154 -692

Põhitegevuse tulem 615 444

Aruandeaasta tulem 615 444
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2017 2016

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 150 411

Laekunud annetused ja toetused 1 619 725

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -1 154 -692

Kokku rahavood põhitegevusest 615 444

Kokku rahavood 615 444

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 1 726 1 282

Raha ja raha ekvivalentide muutus 615 444

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 2 341 1 726
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2015 1 282 1 282

Aruandeaasta tulem 444 444

31.12.2016 1 726 1 726

Aruandeaasta tulem 615 615

31.12.2017 2 341 2 341



12

Raplamaa Vaegkuuljate Ühing 2017. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

MTÜ Raplamaa Vaegkuuljate Ühingu raamatupidamise aastaaruanne on koostatud 01.01.2017-31.12.2017 aasta kohta. 2017 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)

2017 aastal ei olnud tööjõukulusid

Lisa 3 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2017 31.12.2016

Füüsilisest isikust liikmete arv 38 40

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2017 2016

raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale

juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi

raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.05.2018

Raplamaa Vaegkuuljate Ühing (registrikood: 80023759) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

VILJAR PARM Juhatuse liige 22.05.2018

LIIVI NEEMSALU Juhatuse liige 22.05.2018

MILVI KANGUR Juhatuse liige 26.05.2018



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 58599796

E-posti aadress info@raplavk.eu

Veebilehe aadress www.raplavk.eu


