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Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse 2016. aasta tegevusaruanne 

  

2016.a. töötulemused  

1. Infokeskuse tegevused  

1. Raamatukogu teenuse pakkumine igal tööpäeval (raamatute laenutamine, päringutele 
vastamine). 

Kasvas raamatukogu kasutajate ja ka raamatute hulk, viimane nii ostude kui annetuste näol. 
Uudiskirjandus on kantud nii ENUTi raamatukogu kui ka ESTER-andmebaasi, et kirjandust 
saaks kasutada võimalikult suur lugejaskond.  
Aruandeperioodil lisandus  35 uut lugejat; üldse lugejaid 887. Põhiliselt on raamatukogu 
külastajad TLÜ üliõpilased, aga ka Kunstiakadeemia, Tartu Ülikooli jt kõrgkoolide omad ning 
laenutajad väljastpoolt õppeasutusi.  
Teiste maade ekspertide hinnangul on ENUTi raamatukogus tegemist väga hea erialase 
kirjanduse valikuga.  

1.2 Informatsiooni jagamine, infopäringutele vastamine  
Teavet jagatakse enamasti meili ja telefoni teel – põhiliselt raamatute, käimasolevate 
projektide ja nendega seotud inimeste ning ürituste kohta.  
Meediaväljaanded pöörduvad ENUTi poole kommentaaride või arvamuste saamiseks 
keskeltläbi paar korda kuus. Arvamusi ja artikleid on ENUT i poolt kirjutatud peamiselt Eesti 
meediaväljaannetele. Samuti on aasta jooksul antud tele- ja raadiointervjuusid soolist 
võrdõiguslikkust puudutavatel teemadel.  

1.3 ENUTi uudistelehe väljaandmine 
Uudistelehte antakse välja alates 1999. aastast nimetuse all ENUTi Uudised. 2016. a. valmis 
kaks numbrit ENUT Uudiseid.  

1.4 Kodulehekülje haldamine ja täiendamine 
Kodulehe uudiste rubriiki on pandud üles ENUTi tegevust puudutav teave nii käimasolevate 
projektide kui ka sündmuste osas. Ühiste arutelude tulemusel muudeti kodulehe kujundust ja 
menüüd. Teavet uuendatakse nii eesti kui ka võimalust mööda inglise keeles. 

2. ENUT projektid 

2.1 Projekti nimi: Soolise võrdõiguslikkuse probleemid ja lahenduste leidmine koos 
vabakonna ning sotsiaalsete partneritega 

Kestvus: 16.01.2016–31.12.2016 

Eesmärk: ENUT jätkab projektiga “Soolise võrdõiguslikkuse probleemid ja lahenduste 
leidmine koos vabakonna ning sotsiaalsete partneritega/ ärisektoriga“ oma organisatsiooni 
üldisema eesmärgi – naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kui ühe põhilise inimõiguse ja üldise 
hüve edendamine kõigis ühiskonnaelu valdkondades – elluviimist. 



Otsene eesmärk on sooliselt võrdse kohtlemise toetamine, sooliste stereotüüpide vähendamine 
ning erinevate sihtgruppide ja avalikkuse soolise võrdõiguslikkuse alane teavitamine; 
kodanikeühenduste sihtrühmade professionaalsuse ja proaktiivsuse tõstmine, soolise 
võrdõiguslikkuse alase eestkostetegevuse ja sotsiaalse vastutustundlikkuse tõstmine, et tagada 
seeläbi meestele ja naistele võrdsem kohtlemine ühiskonnas. 

Sihtgrupp: Projekti sihtgrupid on kodanikeühendused, poliitikud, ajakirjanikud, riigi ja 
kohalike omavalitsuste esindajad, ametiühingud, üliõpilased, täiskasvanukoolitajad, ärisektori 
esindajad, maakondlikud arenduskeskused. 

Tegevused: 

• Võrdse palga päeva tähistamiseks viidi koordineeritult teiste MTÜdega läbi avalikud 
diskussioonid, kaasates sotsiaalsete partnerite osapooli läbipaistvate ja objektiivsetel 
kriteeriumidel põhinevate töö hindamis- ja palgasüsteemide kasutuselevõtu 
suurendamiseks. 

• Konkursi “ Parim sooteadlik MTÜ 2016“ läbiviimine 

• ENUTi konverents teemal “Soolise võrdõiguslikkuse edendamine – suunad kuni 
aastani 2023” 

• Viidi läbi kaks koolitust maakondlikele arenduskeskustele (Harjumaal ja Pärnumaal) 

• Analüüs: Vanemaealised naised ja mehed tööjõuna 

• Anti välja ENUTi akadeemilise ajakirja Ariadne Lõng järjekordne number, toimus 
selle esitlus 

Partnerid: MTÜde soolise võrdõiguslikkuse eestkostevõrgustik, Sotsiaalministeerium, 
Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik, naisettevõtluse edendamise võrgustik 

Projekti juht: Reet Laja 

Projekti rahastas Hasartmängumaksu Nõukogu ja Friedrich Eberti Fond 

2.2 Projekti nimi: Ukraina sisepõgenike huvikaitse ja nende (eelkõige naiste) väljavaadete 
avardamine tööturul (2016–2017) 

Kestvus: 01.07.2016–31.07.2017 

Projekti eesmärk: Ukraina sisepõgenike parem integreerimine vastuvõtvatesse 
kogukondadesse, nende (eelkõige naiste) väljavaadete avardamine tööturul ning kaasamine 
ühiskonda. Projekti läbiviijateks on ENUT ja sisepõgenikega tegelevad Ukraina 
vabaühendused, kelle elujõulisuse ja võrgustumise toetamine on projekti üheks oluliseks 
eesmärgiks. Tegevused toimuvad kolmes suurima sisepõgenike arvuga piirkonnas. Seal 
tegutsevate vabaühenduste juhid, koolitajad ja eksperdid saavad lisateadmisi väikeettevõtluse, 
mikrokrediidiskeemide, karjäärinõustamise, mentorluse ja vajalike e-lahenduste vallas. 
Sisepõgenikud saavad uued pädevused tööturul hakkama saamiseks. Kaasatud vabaühendused 
koostavad koos juhtgrupiga tegevuskava ühiste tegevuste elluviimiseks, mis jätkab tegevust 
ka peale projekti lõppu. 

Partner: Ukrainan Human Rights Foundation (UHRF) 

Projekti juht: Merle Pajus 

Projekti rahastab Välisministeerium arengu-  ja humanitaarabi vahenditest. 

http://uhrf.org/
http://vm.ee/et/arengukoostoo-ja-humanitaarabi


2.3 Projekt SIHT 

 ENUT oli partner Eesti Naisteühenduste Ümarlaua projektis SIHT (Sooaspekti 
Integreerimine õpetaja Haridusse ja Täiendkoolitusse, 2014–2015).  ENUT viis läbi 
kvalitatiivse uuringu soolisest võrdõiguslikkusest Eesti kutsehariduses. Uuringu eesmärgiks 
oli analüüsida Eesti kutseharidusmaastikul tegutsevate oluliste osapoolte teadlikkust ning 
hoiakuid sooküsimustes kutsehariduse kontekstis ning valmisolekut soolise võrdõiguslikkuse 
käsitlemiseks ja edendamiseks kutsehariduses. Uuringu raames intervjueeriti Eesti 
kutseõppeasutuste juhte ning kutseõpetajaid, samuti kutsehariduse valdkonnas tegutsevaid 
ametnikke ja eksperte. SIHT-projekti raames andis ENUT oma panuse ka kutseõpetajate 
soolise võrdõiguslikkuse alasesse koolitamisesse ning õppematerjalide koostamisse. 
Viidi läbi uuring "Sooaspekt Eesti kutsehariduses: õpetajate, koolijuhtide ja haridusekspertide 
hoiakud", tulemused ka publitseeriti. 
2016 toimusid selle projekti lõpuüritused, millest ENUT osa võttis. 
 ENUTi-poolse projektiosa juht oli Hannaliisa Uusma-Leivategija. 

 3. Koostöö naisorganisatsioonide jt mittetulundusühendustega  

3.1. ENUT kui EMSLi liige 
ENUT on osa võtnud EMSL koolitustest, aastakonverentsist, edastanud EMSL infolehte ja 
lehes olevat teavet oma seminaridel ja konverentsidel. Samuti on ENUT levitanud EMSL 
väljaandeid MTÜde võrgustikule. EMSL teavitab teisi MTÜsid suurematest ENUT üritustest. 
ENUT esindajana võtsid Reet Laja jt ENUTi esindajad osa suurematest EMSL üritustest 
2016.a. 

3.2 ENUT kui ENÜ liige   
ENUT on Eesti Naisteühenduste Ümarlaua ( ENÜ) liige. ENUTi esindajad on võtnud osa 
ENÜ üritustest. 
  
3.3 ENUT kui AKÜ liige 

 ENUT võttis osa AKÜ nõupidamistest ja teistest üritustest.  

3.4 ENUTi koostöö Eesti Haridusfoorumiga 
ENUT ja EHF on teinud tihedat koostööd. Eesti Haridusfoorum on olnud partneriks mitmete 
seminaride läbiviimisel.  

3.6. ENUT jätkas tööd MTÜde soolise võrdõiguslikkuse eestkostevõrgustikuga. 
Eestkostevõrgustik on jätkanud tööd ja koostööd MTÜdega ka 2016. aastal. Seitsmendat 
korda valiti Parim sooteadlik MTÜ. Selleks osutus MTÜ Eluliin. 

3.7. ENUT teeb koostööd Välisministeeriumiga ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1325 
„Naised, rahu ja julgeolek“ raames. 

4. Koostöö kõrgkooolidega 

4.1 Koostöö Tallinna Ülikooli kasvatusteadlaste ja Soouuringute Keskusega. Peamine koostöö 
toimus projekti SIHT raames. Hannaliisa Uusma vahendab koostööd Tartu Tervishoiu 
Kõrgkooli ja Muusikaakadeemiaga. 



4.2 Koostöö Tartu Ülikooliga  
Koostöö on jätkunud õppejõud Raili Marlingu kaudu, kes kuulub ka ENUTi juhatusse. Samuti 
toimub koostöö SIHT projekti kaudu.  

5. Koostöö Sotsiaalministeeriumiga ja soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise 

volinikuga  

ENUT on teinud tihedat koostööd Sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonnaga. 
Toimuvad regulaarsed kohtumised osakonna juhataja jt osakonna töötajatega. Osakonna 
töötajad on kirjutanud artikleid ENUTi Uudistesse. ENUT ja osakond toetavad teineteist 
ürituste korraldamisel. ENUT aitab korraldada osakonna väljaannete levitamist. 
Samuti on ENUTil tihe koostöö soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku  ning 
tema kantseleiga.  

6. ENUT teeb tihedat koostööd EIGEga – Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudiga 
Vilniuses. Reet Laja on aastatel 2016–2018 Eesti ekspert EIGES. 

 7. ENUT teeb alates 2012. aastast koostööd Töötukassaga, võttes abiks Töötukassa kaudu 
ENUTi tegevuse vastu huvi tundnud töötuid. ENUT sõlmis vastava lepingu Töötukassaga ka 
2016. aastaks ja ENUTis oli abiks kaheksa töötut spetsialisti. 

8. Akadeemilise ajakirja väljaandmine 

2016. aastal ilmus nais- ja meesuuringute ajakirja Ariadne Lõng järjekordne number, mida 
esitleti laiemale avalikkusele 10. mail. ENUT annab ajakirja välja alates 2000. aastast. 

Reet Laja  
juhatuse esinaine
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 16 919 21 134  

Nõuded ja ettemaksed 38 081 2 517  

Kokku käibevarad 55 000 23 651  

Kokku varad 55 000 23 651  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 2 237 3 948  

Eraldised 3 430 0  

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 30 223 600  

Kokku lühiajalised kohustised 35 890 4 548  

Kokku kohustised 35 890 4 548  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 19 103 19 662  

Aruandeaasta tulem 7 -559  

Kokku netovara 19 110 19 103  

Kokku kohustised ja netovara 55 000 23 651  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2016 2015 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 10 6  

Annetused ja toetused 71 047 68 263  

Tulu ettevõtlusest 7 890 9 189  

Muud tulud 45 1 047  

Kokku tulud 78 992 78 505  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -71 106 -68 213  

Mitmesugused tegevuskulud -6 389 -7 981  

Tööjõukulud -1 488 -2 743 3

Muud kulud -3 -128  

Kokku kulud -78 986 -79 065  

Põhitegevuse tulem 6 -560  

Muud finantstulud ja -kulud 1 1  

Aruandeaasta tulem 7 -559  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2016 2015

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 10 6

Laekunud annetused ja toetused 65 082 49 429

Muud põhitegevuse tulude laekumised 7 890 8 589

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -48 575 -35 998

Väljamaksed töötajatele -21 332 -32 831

Muud rahavood põhitegevusest -7 291 -2 185

Kokku rahavood põhitegevusest -4 216 -12 990

Rahavood investeerimistegevusest   

Laekunud intressid 1 1

Kokku rahavood investeerimistegevusest 1 1

Kokku rahavood -4 215 -12 989

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 21 134 34 124

Raha ja raha ekvivalentide muutus -4 215 -12 989

Valuutakursside muutuste mõju 0 -1

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 16 919 21 134
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2014 19 662 19 662

Aruandeaasta tulem -559 -559

31.12.2015 19 103 19 103

Aruandeaasta tulem 7 7

31.12.2016 19 110 19 110
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud, lähtudes Eesti heast

raamatupidamistavast. Eesti hea raamatupidamistava põhinõuded on esitatud raamatupidamise seaduses, mida

täiendavad raamatupidamistoimkonna juhendid.

Rahavoogude aruanne on koostatud netomeetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes olevat arvelduskontode ja kassa jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arveid hinnatakse bilansis, lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Hindamisel vaadeldakse igat arvet eraldi.

Kogumina finantsvarade allahindlusi ei teostata. Ebatõenäoliselt laekuvad ostjate arved kirjendatakse põhitegevuse kuludesse. Kui nõue

muutub lootusetuks, kantakse võlg maha ostjate võlast. Nõue on lootusetu siis, kui võla sissenõudmine ei ole majanduslikult kasulik või ei

saa seda teha (nt ostja pankrotistumise korral või võlgniku mitteleidmise korral).

Viitlaekumistena kajastatakse intressinõuded pangahoiustelt, samuti muud intressi- ja viivisenõuded. Intressi- ja viivisenõudeid

kajastatakse tekkepõhiselt, korrespondeeruvalt vastavate tulude kontodega. Siin kajastatakse ka tuludesse arvatud, kuid bilansipäevaks veel

laekumata annetused ja toetused.

Arveldusi aruandvate isikutega peetakse samanimelisel kontol. Nende kontode kreedititesse kantakse majandus- või lähetuskulud

kuluaruannete alusel.

Tulud

Tasud ühingu liikmetelt jagunevad sihtotstarbelisteks ja mittesihtotstarbelisteks.

Mittesihtotstarbelised tasud ühingu liikmetelt on liikmemaks, mille kogumise kord ja määrad, samuti uute liikmete vastuvõtmise kord

on kehtestatud põhikirja ja üldkoosoleku otsusega.

Nimetatud tulud kajastatakse põhitegevuse tuludena tulemiaruandes eraldi samanimelistel kirjetel. Sihtotstarbelised tasud liikmetelt on

liikmetele mitmesuguste ühisürituste korraldamise tasud.

Mõnikord saadakse toetusi ja annetusi (näit. äriühingutelt jm. annetajatelt), mille kasutamise otstarve on jäetud ühingu otsustada,

selliseid toetusi ja annetusi käsitletakse mittesihtotstarbeliste toetuste ja annetustena.

Sihtotstarbelisi annetusi ja toetuseid saadakse valitsuse sihtfinantseerimise summadest ning erinevatelt projektitoetustelt. Sihtotstarbeliste

annetuste ja toetuste hulka arvatakse ka stipendiumid.

Projektide finantseerimiseks saadud sihtfinantseerimise toetused kantakse tuludesse nende arvelt kulude tegemise aastal.

Sihtfinantseerimise vahendite ja nende arvelt kulude tegemise arvestust peetakse raamatupidamises brutomeetodil (vastavalt RTJ nr 14).

Kõik eeltoodud tulud kajastatakse tulude ja kulude aruandes samanimelistel kirjetel. Intressitulud raha pangakontodel hoidmise

eest kajastatakse tuludena aruandeperioodis, mille eest intressid on arvestatud. Sarnased finantstulude ja –kulude kirjed summeeritakse ning

tulemiaruandes näidatakse üksikute kirjete tulem.

Kulud

Kulude arvestust peetakse tekkepõhiselt, lähtudes tulude ja kulude vastavuse printsiibist. 

 

Kulude arvestust peetakse põhitegevusharude viisi, kulukirjete lõikes. Tulemiaruandes näidatakse kulud kirjete viisi, lähtudes nende olemusest,
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kusjuures üksikute tegevusharude ja üldkulude sarnased kirjed summeeritakse. Jaotatud annetused, toetused ja stipendiumid näidatakse

tulemiaruandes eraldi kirjel. 

 

Üldhalduskulud kajastatakse tulemiaruandes kirjel “Mitmesugused tegevuskulud”, v.a. amortisatsioonikulu, mis kajastatakse aruande kirjel

“Põhivara kulum ja väärtuse langus”. 

 

Muud kulud (intressid, trahvid, viivised, erisoodustused, kingitused jms. kulud) kajastatakse tulemiaruandes samanimelisel kirjel “Muud kulud”. 

 

Finantskulud ja -tulud näidatakse tulemiaruandes saldeeritult osas “Finantstulud ja -kulud” vastavatel kirjetel.

Maksustamine

Maksuvõlgade analüütilist arvestust peetakse riiklike maksude liikide viisi. Maksuvõlad kirjendatakse kontode kreedititesse kooskõlas kehtivate

maksuseaduste ja juhenditega maksudeklaratsioonide ning vastavate algdokumentide alusel. Maksude vähendamiseks kirjendatud

summad, samuti maksude tasumine kantakse nende kontode deebetitesse.

Lisa 2 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

 31.12.2014 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2015

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Kodanikuühiskonna Sihtkapital 1 431 -831 600

Välisministeerium 32 571 -32 571 0

Ariadne Lõng (Kultuurkapital) 1 500 -1 500 0

Sotsiaalministeerium (Norra

finantsmehhanism)
8 958 -8 958 0

Sotsiaalministeerium

(hasartmängumaksu nõukogu)
0 25 000 -25 000 0

Võrdõiguslikkuse voliniku büroo 0 3 500 -3 500 0

Friedrich Eberti Fond 711 0 -711 0 0

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
45 171 28 500 -711 -72 360 600

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
45 171 28 500 -711 -72 360 600

 

 31.12.2015 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2016

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Kodanikuühiskonna Sihtkapital 600 -162 438

Sotsiaalministeerium

(hasartmängumaksu nõukogu)
0 25 000 -25 000 0

Välisministeerium 0 75 670 -45 885 29 785

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
600 100 670 -71 047 30 223

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
600 100 670 -71 047 30 223
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Lisa 3 Tööjõukulud
(eurodes)

 2016 2015

Palgakulu 21 041 27 816

Sotsiaalmaksud 7 112 9 402

Kokku tööjõukulud 28 153 37 218

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
26 665 34 475

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 1 2

Lisa 4 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2016 31.12.2015

Füüsilisest isikust liikmete arv 22 24



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.06.2017

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (registrikood: 80005690) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

REET LAJA Juhatuse liige 21.06.2017



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Muude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus 94999 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 6409173

E-posti aadress enut@enut.ee

Veebilehe aadress www.enut.ee


