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Tegevusaruanne

ARUANNE
Raplamaa Vaegkuuljate Ühing: „Koos on kergem“ projekti kohta

1. Läbiviimisaeg: 01.07.2019 – 31.12.2019 (kahes 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 01.01.2019 – 31.03.2019

Veebruar:

Tehti 2018 aasta tegevuseks projekti HMN-le. Koostati 2019 aasta tegevuskava ja toimus
teabepäev – Vabariigi aastapäeva tähistamine Rapla Maakonna PIK ruumides.

Märts:
Teabepäev-kuulmidalane infopäev vaegkuuljatele. Viljar rääkis kuulmispuuetega inimeste
probleemidest ja uutest abivahenditest.

II osa 01.04.2019 – 30.06.2019

Aprill

üldkoosolek toimus 16. aprill 2019.a.

Päevakorra sissejuhatus:

Viljar Parm Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine.

Ühingu 2018 aasta tegevus- ja raamatupidamisaruanne.

Majandusaasta 2018 aruande kinnitamine.

2019 aasta tegevuskava ja eelarve tutvustus ning kinnitamine.

Jooksvad küsimused ja probleemid.

 

 

Viljar Parm alustab ühingu 2018.a. tegevus- ja finantsaruande ettekandega.

2018 aasta oli Raplamaa Vaegkuuljate Ühingu 21 tegevusaasta. Kus viidi läbi kokku 7
üritust.
Osalejaid oli kokku 7. üritusel kokku 113 osalejaid.

Tutvustati eeltäidetud ja prinditud 2018 majandusaasta aruannet.

2018 aasta projekti tulemus oli hea, täitsime kogu projektist 90%. Kuid üritustel tulid
mõned muudatused ja parandused, seega jäi maht samaks.
Perioodil 01.01 - 31.12.2018 oli osalejaid kokku 80 osalejaid sellest 18 meest ja 62 naist. 
 
01.01.2018 seisuga on ühingul 35 liiget. Neid aktiivsemaid on 15 liiget ehk alla poole
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liikmetest.

Kas on küsimusi 2018 majandusaasta aruande kohta? Küsimusi ei esitatud.

2018 majandusaasta aruanne kinnitati ühehäälselt ja vastu ei oldud.

 

Viljar Parm räägib Ühingu 2019.a tegevuskavast:

2019 aastal on planeeritud projekti kokku 7 üritust, kuid on vahepeal toimunud suured
muudatused, üritame hakkama saada vähemaga. Suurim üritus on Jõgevamaale sõit.

2019 aasta projekti taotlusesse on planeeritud kokku 1000 eurot. HMN-le on esitatud 650
eurone taotlus ja mis ka rahuldati. Ning omaosaluste ja liikmemaksu laekumine peaks
olema 2019 aastal 150 eurot ja kaasfinantseerijatelt 200 eurot.

2019 aasta tegevuskavale küsimusi ei olnud ja kinnitati 2019 aasta tegevuskava.

 

Üldkogu lõppes ja jätkas vestlustega ning liikmemaksu kogumisega ja jagati 2019
tegevuskava.

Juhatuse liige Viljar Parm teatab, et Jõgevamaale sõit toimub 21.05.2019.a. Buss väljub
Raplast kell 08.00, Maxima parklast.

Mai:
Ekskursioon Jõgevamaale algas ilusa päikesetõusuga Raplast Maxima parklast. Päeval
jõudsime Jõgeva linna ja suundusime Jõgevamaa Puuete Inimeste Kotta, kus meid võtsid
vastu Jõgevamaa PIK ja Jõgevamaa VÜ meeskond. Tutvustati Jõgevamaa tegevust.

Sealt suundusime Laisholm pubisse sööma. Oli väga hubane ja omapärane pubi ja söök
oli maitsev.
Jõgevast sõitsime Palamusele, kus tutvusime Palamuse vaatamisväärtustega ja saime
Palamuse koolis tunnis olla. Oli lahe ja panev kogemus. Õhtuks olime Raplas tagasi.

28 mail külastas meid Raplamaat Pärnumaa Vaegkuuljate Ühing, kus tutvusime
teineteisega tegevustest ja probleemidest. Pärnumaal on oma PIK maja kuid Raplamaal
selline asi puudub. Rapla Kultuurikeskuse juhataja tutvustas renoveeritud kultuurikeskust
ja kino.
Tutvustasime Pärnumaa VÜ-le Rapla uut keskväljakut ja oli päris põnev olemine.

Juuni

Raplamaa Vaegkuuljate ühingu liikmed võtsid osa 15 juunil Rapla Maakonna PIK
suvepäevadel, kus toimus Kehtna vallas, Laukataguse puhkebaasis. Oli põnev ja huvitav.
Liikmed jäid rahule, kus said ka esineda ja mänge mängida.
 

 

Kokkuvõtte  01.01 - 30.06.2019

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.
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2019 aasta teisel poolaastal jätkame Raplamaa kuulmisrehabilitatsiooni programmi “Koos
kergem”.
 

 

Projekti tulemus 01.01 - 30.06.2019

2019 poolaasta projekti tulemus oli hea, täitsime poolaasta projektist 50%. Kuid üritustel
tulid mõned muudatused ja parandused, seega jäi maht samaks.

01.01.2019 seisuga on ühingul 34 liiget.

Indikaator:

Üritusi: 6

Perioodil 01.01 - 30.06.2019 oli osalejaid kokku 92 osalejaid sellest 11 meest ja 81 naist.

III  osa 01.07.2019 – 30.09.2019

Juuli ja august:

Tegevus ei toimunud

September:

Käisime Pärnumaal, tutvusime Tahkuranna kirikuga, tegime tervise jalutuskäigu
Jõulumäel ning käisime Raeküla vaatlustornis. Oli väga tegus ja tervislik päev koos
Pärnumaa vaegkuuljatega.
 

IV osa 01.10.2019 – 31.12.2019
 

Oktoober:

Teabpäev:

Oktoobrikuu on kuulmiskuu.

Räägiti kuulmishoiust ja selle ennetamisest.

 

November:

Külastasime Papakoi Keskust.

Papagoi Keskus on 2015 aastal avatud unikaalne vabaaja- ja õppekeskus. Meie
eesmärgiks on ühendada juriidilised ja füüsilised isikud, kelle tegevus või harrastus on
seotud papagoidega. Keskuse raames planeeritakse avada Eesti ainuke papagoide hotell.
Pakkuda teenust ja teenindada linnuomanikke kõikides küsimustes, mis on seotud
papagoidega. Kõikidel linnuhuvilistel on võimalus osaleda Keskuses korraldatavatel
teemaüritustel ning saada abi ja nõustamist. Samuti kuulub meie teenuste valikusse
ürituste ja õppeseminaride korraldamine lastele ja kooliõpilastele, kus põhiteemadeks on
papagoide uurimine, kaitse, heaolu edendamine ja tutvustamine.
Toimus Papagoi Teater, mis kestis 45 minutit.
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Papagoi Teater on huvitav õppeprogramm erilises džunglis piraadiga, kes näitab pea kõiki
papagoi liike, andes õpetliku ja mängulise ning vahva etteaste koos rääkivate
papagoidega.

Kohapeal nägime Lembelinde, Rosellat, Nümfakaduud, Viirpapakoid, Arantingad,
Senegali papagoid, Sinilaup-amatsoonpapagoid, Erispapagoid, Aafrika hallpapakoi,
Maluku kakaduud, Kollatutt kakaduud ja Sinine & kuld aarat.

Detsember:

Rahvusvahelisel puuetega inimeste päeval juhtisime tähelepanu, et puuetega inimestele
tuleb kindlustada võrdne ja vajadustele vastav ligipääs sotsiaalkaitsele kõigis kohalikes
omavalitsustes (KOVides).
Dialoogi suurendamiseks korraldas Eesti Puuetega Inimeste Koda  3. detsembril Rapla
Kultuurikeskuses konverentsi "Elu kui dokfilmis. Kes lavastab kohaliku tasandi
sotsiaalkaitset?". Jagati KOVide häid praktikaid ning otsisiti parimaid
tulevikustsenaariume. Päeva avas riigihalduse minister Jaak Aab ning ettekannetega
esinesid EPIKoja juhatuse esimees Monika Haukanõmm ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu
tegevdirektor Veikko Luhalaid. Sisutiheda päeva võttis kokku sotsiaalminister Tanel Kiik.
Õhtune jõulukohv Kaisa Söögitoas. Kus räägiti lõppeva aasta kokkuvõttes ja tuleviku
plaanidest. Jagati kingitusi.
 

Kokkuvõtte 01.07 - 31.12.2019

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.

2020 aasta aastal jätkame Raplamaa kuulmisrehabilitatsiooni programmi “Koos kergem”.

 

 

Projekti tulemus 01.07 - 31.12.2019

2019 poolaasta projekti tulemus oli hea, täitsime poolaasta projektist 90%. Kuid üritustel
tulid mõned muudatused ja parandused, seega jäi maht samaks.

01.10.2019 seisuga on ühingul 32 liiget.

Indikaator:

Üritusi: 5

Perioodil 01.07 - 31.12.2019 oli osalejaid kokku 32 osalejaid sellest 3 meest ja 29 naist.

 

 

           Viljar Parm                                                                                              9.01.2020

      Ees- ja perekonnanimi                                                                                Kuupäev
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Varad   

Käibevarad   

Raha 1 497 2 592

Kokku käibevarad 1 497 2 592

Kokku varad 1 497 2 592

Kohustised ja netovara   

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 2 592 2 341

Aruandeaasta tulem -1 095 251

Kokku netovara 1 497 2 592

Kokku kohustised ja netovara 1 497 2 592
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2019 2018

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 169 236

Annetused ja toetused 650 650

Kokku tulud 819 886

Kulud   

Mitmesugused tegevuskulud -1 914 -635

Kokku kulud -1 914 -635

Põhitegevuse tulem -1 095 251

Aruandeaasta tulem -1 095 251



9

Raplamaa Vaegkuuljate Ühing 2019. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2019 2018

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 169 236

Laekunud annetused ja toetused 650 650

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -1 914 -635

Kokku rahavood põhitegevusest -1 095 251

Kokku rahavood -1 095 251

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 2 592 2 341

Raha ja raha ekvivalentide muutus -1 095 251

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 1 497 2 592
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2017 2 341 2 341

Aruandeaasta tulem 251 251

31.12.2018 2 592 2 592

Aruandeaasta tulem -1 095 -1 095

31.12.2019 1 497 1 497
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

MTÜ Raplamaa Vaegkuuljate Ühingu raamatupidamise aastaaruanne on koostatud 01.01.2019-31.12.2019 aasta kohta. 2019 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)

2019 aastal ei olnud tööjõukulusid

Lisa 3 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2019 31.12.2018

Füüsilisest isikust liikmete arv 32 34

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2019 2018

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: 01.06.2020

Raplamaa Vaegkuuljate Ühing (registrikood: 80023759) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

VILJAR PARM Juhatuse liige 30.10.2020



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


