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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 kuus palgalist töötajat: tegevjuht ja haridusekspert,

raamatupidaja ja finatsist, kommunikatsioonijuht, kogukonna koordinaator, huvikaitseekspert ja jurist ning psühholoog. Igapäevatöö

korraldamisele aitavad kaasa vabatahtlikud, kellest aktiivsemaid on kümmekond. 31.12.2020. aasta seisuga oli ühingul 40 liiget.

 

Eesti LGBT Ühingu missioon on toetada LGBT+ kogukonda ja nende lähedasi, pakkudes tugiteenuseid ja teostades huvikaitset, ning

parandada teavitustegevusega ühiskonna teadlikkust LGBT+ teemadest.

 

Eesti LGBT Ühingu visioon seab eesmärgiks tugeva kogukonna ning hooliva ja kaasava ühiskonna, kus indiviide väärtustatakse sõltumata

seksuaal- ja/või sooidentideedist. Eesti LGBT Ühing on mõjus ja jätkusuutlik LGBT+ teemade eestkõneleja Eestis.

Tegevusvaldkonnad

Kogukond. LGBT+ inimeste ja nende lähedaste toetamine, pakkudes tugiteenuseid ja arenguvõimalusi.

Huvikaitse, mh seaduseelnõude kommenteerimine.

Teavitustöö. Kommunikatsioon ja koolitused inimeste teadlikkuse tõstmiseks ning hoolivuse suurendamiseks Eesti ühiskonnas.

 

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

vabatahtlikud üle Eesti:

• huvikaitse, sh kogukonna esindamine, liitlaste kaasamine ja otsuste mõjutamine;

• nõustamine (psühholoogiline, juriidiline ja kogemuspõhine);

• tugigrupid;

• üritused;

• kogukonnakeskus;

• raamatukogu, kus on üle 200 teaviku LGBT+ teemadel;

• praktikavõimalused nii gümnasistidele kui ka tudengitele;

• uurimistööde jm kirjatükkide juhendamine;

• koolitused noortele, eri valdkondade spetsialistidele, ettevõtetele;

• kommunikatsioon, sh ajakirjanike nõustamine LGBT+ teemadest kirjutamisel;

• kultuurifestival Baltic Pride – LGBT+ kultuuri- ja solidaarsusnädal, mis seisab vaba ja hooliva ühiskonna eest, kus kõigil on hea ja

turvaline elada, olenemata seksuaalsusest, sooidentiteedist ja eneseväljendusest.

Ühingu strateegilised eesmärgid 2017.–2020. aastal

• LGBT+ kogukond on üksteist toetav, tugev ja kaasatud;

• LGBT+ inimesed ja teemad on meedias nähtavad ning tasakaalustatult kajastatud;

• haridus-, noorsootöö-, meditsiini- ja sotsiaalvaldkondades osatakse ja tahetakse tegeleda LGBT+ inimeste ja teemadega;

• Eesti õigusruumis on tagatud LGBT+ võrdne kohtlemine;

• Eesti LGBT Ühingu eelarve on tegevuste elluviimiseks piisav ja rahastusallikad mitmekesised ning ühingu töötajad, juhatuse liikmed ja

vabatahtlikud on motiveeritud ning pühendunud.

Ühingu tegemised 2020 aastal

Mõned arvud

• Korraldasime 41 üritust, mh vaimse tervise toetusgrupid noortele ja täiskasvanutele, Instagrami ja Facebooki otseülekanded, Baltic Pride

ning sari “Detsembrikuu koos ühinguga”.

• Tegime 184 esmanõustamist, sh 74 juriidilist, 66 psühholoogilist ja 44 kogemusnõustamist. Tänavu paistsid silma järgmised teemad:

kooseluseadus; abielumõiste rahvahääletus; peresisesed suhted, sh LGBT+ noorte ja nende vanemate nõustamine; transsooliste

inimeste üleminekuga seotud küsimused (komisjon, asjaajamine, hormoonide mõju).

• Koostasime 4 pressiteadet, andsime sisendi 31 artiklile (intervjuu, kommentaar, toimetamine jms) nii Eesti kui välismeedias, meie

initsiatiivil ilmus ja levis meediasse 12 artiklit ning meie kodulehe blogis ilmus 43 postitust. Läbivad teemad olid ühingu tegevus ja

rahastus, vaen, poliitika, transsoolisus ja rahvahääletus.

• Viisime läbi 16 koolitust (noored, ettevõtted, inimõiguste valdkonna töötajad).

• Nõustasime koolitöö tegemisel 10 (üli)õpilast, praktikal käis 4 kogukonnapraktikanti.
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Mõned teod

 

• Korraldasime erilise Baltic Pride festivali Baltic Pride: The Safe and Special Edition, mille raames toimusid erinevad veebiüritused, mõned

füüsilised üritused ja tänavaaktsioon koos Rhythm of Resistance trummigrupiga.

• Andsime esimest korda välja Vikerkaarekangelase auhinna inimestele ja organisatsioonidele, kes on sõnades ja tegudes LGBT+

kogukonna elu edendanud ja kogukonna eest seisnud.

• Alustasime ühingu raadiosaatega “Argieluvõrdsus” IDA Raadios.

• Algas meie haridusvaldkonna projekt, mille eesmärgiks on turvaline ja kaasav koolikeskkond LGBT+ noortele.

• Osalesime Annetamistalgutel ja kogusime 3469 eurot.

• Tähistasime teist korda perepäeva, seekord juba suurema seltskonnaga.

• Avaldasime Eesti esimese LGBT+ õpilaste koolikeskkonna uuringu vene keeles.

• Läbisime Peaasja vaimse tervise koolituse, kus õppisime oskusi, mis on alati vajalikud, aga keset koroonat ja vaenulainet eriti.

• Valmistusime ette abieluteemaliseks rahvahääletuseks. Koostasime kampaania plaane, mida mitu korda ümber mängima pidime. Lõpuks

valitsus langes ja rahvahääletus jäi ära, aga meil kogunes palju häid mõtteid, mida muul viisil tulevikus ära kasutame.

• Kohtusime Eesti Vabariigi presidendi Kersti Kaljulaiuga lausa kaks korda. Veebruaris käisid tegevjuht Kristel ja huvikaitseekspert Aili

vabariigi aastapäeva vastuvõtul, suvel külastasid Kadriorgu, kus said presidendiga pikemalt rääkida. Presidendil oli rinnas

Vikerkaarekangelase märk.

• Andsime oma panuse ÜROle esitatud Eesti inimõiguste variraporti koostamisse. Meie huvikaitseekspert Aili kirjutas LGBT+ inimeste

olukorrast, teised Võrdse kohtlemise võrgustiku liikmed kirjutasid oma fookusteemadest.

• Osalesime Arvamusfestivalil, kus Kristel rääkis LGBT+ peredest ja kõigi võrdsest kohtlemisest.

• Osalesime ühingu katusorganisatsioonide ILGA-Europe ja IGLYO aastakonverentsidel. Esimeses osales kommunikatsioonijuht Kristiina

ka esinejana.

• Käisime meeleavaldustel, näiteks Poola kogukonnale solidaarsuse väljendamiseks ja Eestis abieluvõrdsuse toetuseks.

• Kristel on osalenud HIV-testimise uue ravijuhendi väljatöötamises.

Ühingu rahastamine 2020. aastal

1. Annetajatelt saadi 30 024 eurot.

2. Liikmemaksu saadi 170 eurot.

3. Kaupade müügilt e-poes saadi 930 eurot.

4. Teenuste müügilt saadi 2 433 eurot.

5. Projektitulu saadi 298 364 eurot.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Varad   

Käibevarad   

Raha 39 893 5 347

Nõuded ja ettemaksed 2 552 689

Kokku käibevarad 42 445 6 036

Põhivarad   

Nõuded ja ettemaksed 157 445 0

Kokku põhivarad 157 445 0

Kokku varad 199 890 6 036

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 16 808 1 899

Kokku lühiajalised kohustised 16 808 1 899

Kokku kohustised 16 808 1 899

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 4 137 2 451

Aruandeaasta tulem 178 945 1 686

Kokku netovara 183 082 4 137

Kokku kohustised ja netovara 199 890 6 036
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2020 2019

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 170 440

Annetused ja toetused 328 388 116 983

Tulu ettevõtlusest 3 363 4 761

Kokku tulud 331 921 122 184

Kulud   

Mitmesugused tegevuskulud -40 452 -43 929

Tööjõukulud -112 525 -76 569

Kokku kulud -152 977 -120 498

Põhitegevuse tulem 178 944 1 686

Muud finantstulud ja -kulud 1 0

Aruandeaasta tulem 178 945 1 686
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2020 2019

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 170 440

Laekunud annetused ja toetused 30 024 13 278

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 2 863 4 213

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -39 830 -42 023

Väljamaksed töötajatele -99 186 -76 569

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
301 464 103 705

Muud rahavood põhitegevusest -415 -148

Kokku rahavood põhitegevusest 195 090 2 896

Rahavood investeerimistegevusest   

Tasutud sidusettevõtjate soetamisel 0 1 000

Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel -160 545 0

Laekunud intressid 1 0

Kokku rahavood investeerimistegevusest -160 544 1 000

Kokku rahavood 34 546 3 896

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 5 347 1 451

Raha ja raha ekvivalentide muutus 34 546 3 896

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 39 893 5 347
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2018 2 451 2 451

Aruandeaasta tulem 1 686 1 686

31.12.2019 4 137 4 137

Aruandeaasta tulem 178 945 178 945

31.12.2020 183 082 183 082
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Eesti LGBT Ühing 2020 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 01.01.2020 ja lõppes 31.12.2020, 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 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

Muud

materiaalsed

põhivarad

31.12.2018  

Soetusmaksumus 1 688 1 688

Akumuleeritud kulum -1 688 -1 688

Jääkmaksumus 0 0

  

  

31.12.2019  

Soetusmaksumus 0 0

Akumuleeritud kulum 0 0

Jääkmaksumus 0 0

  

  

31.12.2020  

Soetusmaksumus 0 0

Akumuleeritud kulum 0 0

Jääkmaksumus 0 0

Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2020 2019

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 170 440

Kokku liikmetelt saadud tasud 170 440

Lisa 4 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2020 2019

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 298 364 103 705

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused 30 024 13 278

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused liikmetelt 0 0

Kokku annetused ja toetused 328 388 116 983
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Lisa 5 Tööjõukulud
(eurodes)

 2020 2019

Palgakulu 83 644 56 446

Sotsiaalmaksud 28 882 20 123

Kokku tööjõukulud 112 526 76 569

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 4 3

Lisa 6 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2020 31.12.2019

Füüsilisest isikust liikmete arv 40 40

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2020 2019

Arvestatud tasu 39 190 24 366


