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Tegevusaruanne

EESTI LGBT ÜHINGU TEGEVUSARUANNE

 

Eesti LGBT Ühing on LGBT+ inimeste ja nende lähedaste heaks töötav mittetulundusühing, mis loodi 2008. aastal Tartus. Ühingu

asutajad on Maret Ney, Jaan Kroon, Ago Press, Madle Saluveer, Ilke Ester Jaspers ja Janika Saul. Kuni 2012. suveni kandis ühing

nime Eesti Gei Noored. 2011. aasta sügisel avas Eesti LGBT Ühing Tallinnas LGBT+ info- ja tegevuskeskuse OMA Keskus, kus asub

ka ühingu kontor.

Ühingu tööd korraldab juhatus, kes teeb oma tööd vabatahtlikuna. Lisaks on ühingul seitse palgalist töötajat: huvikaitsejuht,

kommunikatsioonijuht, koolitusjuht, koostöökoordinaator, assistent, psühholoogiline nõustaja ning finantsist-raamatupidaja.

Igapäevatöö korraldamisele aitavad kaasa mõned vabatahtlikud. 31.12.2021 seisuga oli ühingul 40 liiget.

Eesti LGBT Ühingu missioon on mõjutada strateegilise huvikaitsetööga poliitikaid ja seadusandlust, et riik tagaks LGBT+ inimestele

võrdsed võimalused.

Eesti LGBT Ühingu visioon on õiglane ja turvaline Eesti riik LGBT+ inimestele.

Tegevusvaldkonnad: 

huvikaitse

koolitamine

võrgustik

kommunikatsioon

Eesti LGBT Ühing pakub mitmeid teenuseid, mis on ennekõike kättesaadavad Harjumaal, ent vajadusel liiguvad ühingu töötajad ja

vabatahtlikud üle Eesti:

nõustamine (psühholoogiline, juriidiline ja kogemuspõhine)

tugigrupid

üritused

kogukonnakeskus

Koolitused

ruumide rent

näitus

Ühingu strateegilised eesmärgid 2022.–2024. aastal

Valitsus töötab välja laiapõhjalise tegevusplaani, et parandada teadlikkust ning vähendada diskrimineerimist Eestis seksuaalse

sättumuse, soolise identiteedi, soolise eneseväljenduse ja sootunnuste alusel.

Riigikogu võtab vastu abieluvõrdsuse, aga olemasolevate probleemide lahendamiseks võtab Riigikogu vastu ka kooseluseaduse

rakendussätted, mis tagavad seaduse rakendamise täies mahus.

Riigikogu ja valitsus võtavad vastu uue soo tunnustamise regulatsiooni, mis eraldab üksteisest soo meditsiinilise ja juriidilise

tunnustamise protsessid ja tagab, et juriidiline soo tunnustamine põhineb enesemääramisel.

Riiklikud planeerimisdokumendid arvestavad LGBT+ teemadega.

Ühingu rahastus on stabiilne ja jätkusuutlik.

Ühingu juhatus, töötajad ja kogemusnõustajad on motiveeritud ning pädevad.
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Ühingu tegemised 2021. aastal

Mõned arvud

 

Tegelesime 8 projektiga, teemadeks huvikaitse, kommunikatsioon, haridus, kogukonna toetamine ja võimestamine.

Korraldasime ise või kellegagi koostöös 6 üritust (nt trans inimeste tugigrupid, Vikerkaarekangelased, sünnipäev), osalesime või

esinesime samuti 6 üritusel (nt transteemaline vestlus, kliimastreik, Baltic Pride). 

Tegime 190 esmanõustamist, sh 80 juriidilist, 43 psühholoogilist ja 67 kogemusnõustamist. Tänavu paistsid silma järgmised

teemad: transsooliste inimeste üleminekuga seotud küsimused (komisjon, identiteet); kooseluseadus; vaimne tervis; peresisesed

suhted, sh LGBT+ noorte ja nende vanemate nõustamine.

Meie algatusel või toel ilmus meedias 18 artiklit, ühingu kodulehel avaldasime 48 postitust. Teemade seas paistavad silma näiteks

abieluteemaline rahvahääletus, trans inimesed ja LGBT+ noored. Lisaks oli meie saade “Argieluvõrdsus” kuus korda IDA Raadio

eetris.

Tegime 33 koolitust (Sotsiaalkindlustusamet, õpetajad, noorsootöötajad, noored poliitikud, noorteorganisatsioonid, ettevõtted,

sotsiaal- ja noorsootöö tudengid, õpilased ja LGBT+ noored).

 

Mõned teod

 

Meiega liitus kaks uut töötajat. Anette Mäletjärv peab nüüd koostöökoordinaatori ametit ning loob tugevat LGBT+ aktivistide

võrgustikku, Eeva Kopliments on aga meie assistent, kes suhtleb helistajate, kirjutajate ja külastajatega ning toetab teisi ühingu

töötajaid.  

Alustasime tööd mitmes uues projektis, mis tegelevad LGBT+ inimeste tervise, valitsuse LGBT+ tegevuskava soovituste, LGBT+

aktivistide võrgustiku ja mõjusa kommunikatsiooniga.

Haridusprojekti raames töötasime turvalisema kooli nimel: lõime uue põhjaliku koolituse, koolitasime õpetajaid ja

noorsootöötajaid, suhtlesime noortega, korraldasime üleriigilise kampaania LGBT+ noorte olukorrast koolis ning lõime hariva

rändnäituse samal teemal, millega käivad kaasas ka tunnikavad, mida koolis kasutada. Kampaania eest pälvisime Eesti

Noorteühenduste Liidult noorte heaolu edendaja tunnustuse.

Esitasime esimest korda koos võrdse kohtlemise võrgustikuga ÜROle aruande inimõiguste kohta Eestis, mille LGBT-teemalise

peatüki kirjutas meie huvikaitsejuht Aili Kala. Aruande põhjal tegi Aili ÜROs ka ettekande ning kohtus välisriikide esindajatega, kes

omakorda tegid selle põhjal Eestile soovitusi olukorra parandamiseks. 

Koostasime kohalike omavalitsuste valimiste puhul soovitused kandideerijatele ning panime kokku valimiskompassi, mis

peegeldas kandidaatide seisukohti LGBT+ inimesi puudutavatel teemadel. 

Andsime teist korda välja Vikerkaarekangelase auhinda, mille seekord said kaheksa imelist inimest või rühma, sealhulgas ka üks

elutöö preemia võitja. 

Toetasime koos teiste võrdse kohtlemise võrgustiku ühendustega seksuaalse enesemääramise eapiiri tõstmist.

Osalesime Vikervelo pride-rattasõidul.

Tähistasime meie kogukonnakeskuse 10. sünnipäeva.

Suhtlesime trans inimeste, Sotsiaalministeeriumi ning tollal loodava ekspertiisikomisjoniga ning esindasime trans inimeste huvisid

ja vajadusi, et uus soolise ülemineku juriidiline ja meditsiiniline protsess saaks vanast inimlikum, selgem, lihtsam ja kiirem.

Eelmise komisjoni töö lõppemise tõttu pidid trans inimesed üle aasta vajalikke teenuseid, sh hormoonravi, ootama. Nüüdseks on

uus komisjon tööd alustanud ning esimesed inimesed ka komisjoniga kohtunud.

Panustasime taas Eesti Inimõiguste Keskuse inimõiguste aruande koostamisse. Meie huvikaitsejuht Aili Kala kirjutas peatüki

LGBT+ inimeste õiguslikust olukorrast Eestis. 

https://www.lgbt.ee/post/uhingu-uus-tootaja-anette-tahan-lgbt-inimesi-voimestada
https://www.lgbt.ee/lgbt-vorgustik
https://www.lgbt.ee/post/uhingu-assistent-eeva-loodan-olla-sobralik-haal-mis-loob-hea-kontakti
https://www.lgbt.ee/projektid
https://www.lgbt.ee/turvaline-kool
https://www.facebook.com/EestiLGBT/posts/5325922564100949?__cft__[0]=AZXO5F_7zMU4Rr28iwrqUea3be93VCy-imv0Oj03CSrqwfauP2AwziTBS9Yl9oFk0y93CkWv_fRZEMnzywIRohALwplpvwA2cwK5LQmGv7EaYprS1u8wgJbya_mB9zkWTv85Jd2U4hZRMU2XFM7ov4Uo9mIC0db7Sil-Af7NdKbJcwRDGYfSJPz5zFuGUrSSVNE&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.lgbt.ee/post/uus-tase-inimoiguste-kaitses
https://www.lgbt.ee/post/soovitused-erakondadele-kov-valimisteks
https://www.lgbt.ee/post/kov-2021-valimiskompass
https://www.lgbt.ee/vikerkaarekangelane
https://www.lgbt.ee/post/toetame-seksuaalse-enesemaaramise-eapiiri-tostmist
https://www.lgbt.ee/post/pride-rattatuur-vikervelol-soidetakse-vordsete-oiguste-kaitseks
https://www.facebook.com/EestiLGBT/posts/5201786799847860?__cft__[0]=AZUuxhcEQp4BTZrsXA4t9Dvet3eogbn3wnu0bfieoKLoCaDXEYn048xtowxflMnR__jqnr_KiXGdV-I2E0E80pLmho4vkAd5Sb0xm5VnLeyu7JCZPhGTyIVF_-ITvr6bbmOB2_v3-Kbp2DBkJ5Rh0WwCceTqR3LlBP48beSU6XegsBtz-AJa7k83ZBMs49X7beVwZEKZ4gYtNV0OH8-Keve1&__tn__=%2CO%2CP-R
https://humanrights.ee/materjalid/inimoigused-eestis-2022/lgbt-inimeste-olukord/
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Algatasime trans inimeste vanemate tugigrupi, kus vanemad saavad küsimusi esitada ja kogemusi vahetada ning eri

sooidentiteediga trans inimestega kohtuda.

Ühingu rahastamine 2021. aastal

Annetajatelt saime 36.984 eurot.

Liikmemaksu saime 156 eurot.

Omatulu saime 9.731 eurot.

Projektitulu saime 157.661 eurot.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020

Varad   

Käibevarad   

Raha 91 941 39 893

Nõuded ja ettemaksed 0 2 552

Kokku käibevarad 91 941 42 445

Põhivarad   

Nõuded ja ettemaksed 110 611 157 445

Kokku põhivarad 110 611 157 445

Kokku varad 202 552 199 890

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 17 398 16 808

Kokku lühiajalised kohustised 17 398 16 808

Kokku kohustised 17 398 16 808

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 183 082 4 137

Aruandeaasta tulem 2 072 178 945

Kokku netovara 185 154 183 082

Kokku kohustised ja netovara 202 552 199 890
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2021 2020

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 156 170

Annetused ja toetused 194 645 328 388

Tulu ettevõtlusest 9 731 3 363

Kokku tulud 204 532 331 921

Kulud   

Mitmesugused tegevuskulud -61 963 -40 452

Tööjõukulud -140 447 -112 525

Muud kulud -56 0

Kokku kulud -202 466 -152 977

Põhitegevuse tulem 2 066 178 944

Muud finantstulud ja -kulud 6 1

Aruandeaasta tulem 2 072 178 945
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2021 2020

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 156 170

Laekunud annetused ja toetused 36 984 30 024

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 13 290 2 863

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -63 824 -39 830

Väljamaksed töötajatele -109 669 -99 186

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
155 151 301 464

Muud rahavood põhitegevusest -26 880 -415

Kokku rahavood põhitegevusest 5 208 195 090

Rahavood investeerimistegevusest   

Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel 46 834 -160 545

Laekunud intressid 6 1

Kokku rahavood investeerimistegevusest 46 840 -160 544

Kokku rahavood 52 048 34 546

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 39 893 5 347

Raha ja raha ekvivalentide muutus 52 048 34 546

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 91 941 39 893
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2019 4 137 4 137

Aruandeaasta tulem 178 945 178 945

31.12.2020 183 082 183 082

Aruandeaasta tulem 2 072 2 072

31.12.2021 185 154 185 154
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Eesti LGBT Ühing 2021 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga.

Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad

Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud

alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Eesti LGBT Ühing kasutab tulude ja kulude kajastamiseks tulude – kulude aruannet, mille tulemuseks on majandusaasta tulem.

Majandusaasta algas 01.01.2021 ja lõppes 31.12.2021, majandusaasta pikkuseks oli 12 kuud. Raamatupidamise aastaaruande

arvestusvaluutaks on euro.

Raha

Rahana kajastatakse raha pangas ja kassas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu

kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete allahindlust kajastatakse, kui esineb objektiivseid tõendeid selle kohta, et kõik nõuete summad ei laeku vastavalt nõuete esialgsetele

lepingutingimustele. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi, arvestades saadud informatsiooni

ostja maksevõime kohta.

Varud

Varudena kajastatakse varasid:

(a)mida hoitakse müügiks tavapärase äritegevuse käigus;

(b)mida parajasti toodetakse müügiks tavapärase äritegevuse käigus;

(c)materjalid või tarvikud, mida tarbitakse tootmisprotsessis või teenuste osutamisel

Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud.

Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud

tingimusi, kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav

kindlus, et ettevõte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub.

Tulud

Tulude ja kulude arvestamine

Lähtudes mittetulundusühingute tegevuse põhimõttest on kasutusele võetud tulude-kulude aruanne, mille tulemuseks on majandusaasta

tulem, mitte kasum või kahjum. Tulu teenuste müügist kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul

on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Liikmemaksud kajastatakse tuluna.

Kulud

Kulude kajastamisel lähtutakse tulude-ja kulude vastavuse printsiibist. Aruandeperioodi jooksul teenitud tuludest arvatakse maha samade

tulude teenimisega seotud kulud.

Tulusid ja kulusid ei saldeerita omavahel kasumiaruandes, välja arvatud juhul,kui tulud ja kulud on tekkinud ühest ja samast või suurest hulgast

sarnastest tehingutest,mis ei ole eraldivõetuna olulised.

Seotud osapooled

Osapooli on loetud seotuks,kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele huvidele.
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Lisa 2 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2021 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 655 655

Võlad töövõtjatele 8 310 8 310

Maksuvõlad 8 433 8 433

Kokku võlad ja ettemaksed 17 398 17 398

 

 31.12.2020 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 2 522 2 522

Võlad töövõtjatele 7 290 7 290

Maksuvõlad 6 996 6 996

Kokku võlad ja ettemaksed 16 808 16 808

Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2021 2020

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 156 170

Kokku liikmetelt saadud tasud 156 170

Lisa 4 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2021 2020

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 157 661 298 364

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 36 984 30 024

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused liikmetelt 0 0

Kokku annetused ja toetused 194 645 328 388

Lisa 5 Tööjõukulud
(eurodes)

 2021 2020

Palgakulu 104 968 83 644

Sotsiaalmaksud 35 479 28 882

Kokku tööjõukulud 140 447 112 526

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 5 4
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Lisa 6 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2021 31.12.2020

Füüsilisest isikust liikmete arv 40 40

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud

olulised soodustused
  

 2021 2020

Arvestatud tasu 46 611 39 190


