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Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse 2020. aasta tegevusaruanne 

 

2020. a töötulemused 

Tegevused olid mõjutatud koroonapandeemiast, ENUT korraldas oma tegevust 
paindlikult ümber, aga tegutses aasta jooksul ikka edasi. 

1. Infokeskuse tegevused  

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

Kasvas raamatukogu kasutajate ja ka raamatute hulk, viimane nii ostude kui 
annetuste näol. 

Perioodil on lisandunud raamatukogusse 69 uut nimetust. Uudiskirjandus on 
kantud ENUTi raamatukogu andmebaasi. Jätkunud on digikogu täiendamine. 
2020. aastal alustati raamatukogu inventuuri, maha kanti mitmeid topelt 
eksemplare, kokku on raamatukogus 9702 eri nimetust, neist 3943 raamatut. 

Aruandeperioodil lisandus 23 uut lugejat; lugejaid 31.12.2020 seisuga kokku 
1038. 

Põhiliselt on raamatukogu külastajad TLÜ üliõpilased, aga ka Kunstiakadeemia, 
Tartu Ülikooli jt kõrgkoolide omad ning laenutajad väljastpoolt õppeasutusi, nii 
vabaühendustest kui ka ametnike hulgast. Uusi raamatuid tutvustatakse 
kodulehel. 

ENUTi raamatukogu külastanud teiste maade ekspertide hinnangul on ENUTi 
raamatukogus tegemist väga hea erialase kirjanduse valikuga. 

1.2. Informatsiooni jagamine, infopäringutele vastamine 

Teavet jagatakse enamasti Facebookis, kodulehel, meili ja telefoni teel – 
põhiliselt raamatute, käimasolevate projektide ja nendega seotud inimeste ning 
ürituste kohta. Samuti partnerite Facebooki lehtede kaudu. 

Meediaväljaanded pöörduvad ENUTi poole kommentaaride või arvamuste 
saamiseks keskeltläbi kord kuus. Sageli seoses ENUTi või partnerite ürituste 
temaatikaga seoses. Uudiskirja lugejaid lisandus sel aastal 27 (kokku 105). 
Arvamusi ja artikleid on ENUT i poolt kirjutatud peamiselt Eesti 



meediaväljaannetele. Samuti on aasta jooksul antud tele- ja raadiointervjuusid 
soolist võrdõiguslikkust puudutavatel teemadel. 

ENUT oli välkraamatukoguga väljas Tallinna Ülikooli sügishooaja alustamisel, 
Tallinna ettevõtluspäeval ja ENUT ettevõtluskonverentsil. Erinevatel üritustel, 
Tallinna Ülikooli tutvumispäevadel ja raamatukogus jne on jagatud 
raamatukogu tutvustavat lühikest teabematerjali. 

1.3 Kodulehekülje haldamine ja täiendamine 

Kodulehe uudiste rubriiki on pandud üles ENUTi tegevust puudutav teave nii 
käimasolevate projektide kui ka sündmuste osas. Jooksvalt on täiendatud 
kodulehe kasutajakeskkonda, et see vastaks paremini uuenevatele standarditele 
kasutajasõbralikkuse poolest ning et teave oleks paremini leitav.  

1.4 ENUT Facebookis 

2020. a lõpu seisuga oli ENUTi Facebook lehel 652 jälgijat. Jälgijate arv kasvas 
2019. a lõpuga võrreldes 83 inimese võrra (2019.a. lõpus oli 596 jälgijat). 

Peamised jälgijad on Eestist, aga ka välisriikidest nagu Saksamaa, Inglismaa, 
USA, Rootsi, Soome, Ukraina, Moldova. Suurem osa (~61%) meie jälgijatest on 
vanuses 25-44, valdav osa neist naised (89%). 

 

2. ENUT projektid 

2.1. ENUT ja partnerid edendavad soolist võrdõiguslikkust (2020-2021) 

Projekti eesmärk 

on toetada ja edendada soolist võrdõiguslikkust erinevatele sihtgruppidele 
suunatud teavitustegevuse ja kaasavate ürituste korraldamise kaudu. Projekti 
sihtgruppideks on noored, naised (sh venekeelsed naised), mehed, tööandjad, 
haridustöötajad, poliitikakujundajad ja -rakendajad (eelkõige kohaliku 
omavalitsuse tasandil) ning vabaühendused. Juhtgruppi kuuluvad ENUT ja 
põhipartner MTÜ Oma Tuba. 

Projekt toetab ENUTi tegevusi, soouuringute alase raamatukogu täiendamist ja 
ülalpidamist ning laiemale ringkonnale olulise teabekeskusena tutvustamist. 
Vahendatakse oluliste rahvusvaheliste ja riiklike soolise võrdõiguslikkuse 
teemaliste raportite ja analüüside tutvustamist, tellimist, levitamist, tõlkimist ja 



kokkuvõtete tegemist. Tulemus on soouuringute ja soolise võrdõiguslikkuse 
tugi- ja kompetentsikeskuse tugevdamine ja arendamine. Projekt tervikuna näeb 
ette erinevate ühiskonnagruppide soolise võrdõiguslikkuse temaatika alast 
teavitamist nii eesti kui vene keeles. Teavitustegevusse on kaasatud nii 
traditsiooniline meedia kui ka internet ja sotsiaalmeedia, lisaks on plaanis 
korraldada teavitavaid üritusi. 

Projekti kestus 

01. jaanuar 2020 − 31. detsember 2021 

Projekti partnerid 

Oma Tuba MTÜ 

Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE 

Mittetulundusühing BPW Estonia 

Projekti tegevused  

ENUTi kevadkonverents 2020 “ÜRO IV naistekonverents Pekingis +25 
aastat: kuhu Eesti on jõudnud” 

Konverents viisime läbi kohe peale koroonapiirangute leevenemist Tallinna 
Ülikooli aulas, silmas pidades hajutamise jm reegleid. 

Konverentsi kava ja salvestused: https://enut.ee/enuti-kevadkonverents-2020-
uro-iv-naistekonverents-pekingis-25-aastat-kuhu-eesti-on-joudnud/ 

Konverentsil kuulutati välja konkursi “Parim sooteadlik MTÜ” võitjad. Selle 
tiitli saajaks olid MTÜ VAITER ja MTÜ Eesti Üliõpilaskondade Liit. Ära 
märkimist leidis ka Tallinn Moon Rotary Klubi MTÜ. 

ENUTi suvekool 

ENUT’i suvekool toimus Viimsi mõisa karjakastelli hoones asuvas 
tervisekeskuses Harmoonikum 18. ja 19. augustil. Mõlemal päeval oli osalejatel 
võimalik kasutada ENUT’i välkraamatukogu. 

Suvekooli avas ja ettekandeid ning arutelusid modereeris ENUT’i esinaine Reet 
Laja. Kahe päikesepaistelise päeva jooksul kuulati 19 ettekannet ja sõnavõttu. 



Suvekooli üheks eesmärgiks oli osalejate kurssiviimine nii rahvusvahelisel 
tasandil kui ka Eestis väljatöötatud poliitiliste dokumentide ja arengutega. Nii 
haarasidki esimese päeva ettekanded temaatiliselt rahvusvaheliste 
institutsioonide ja Eesti eri taseme strateegiliste dokumentide ülevaateid, teisel 
päeval saadi teadmisi sellest, mis on soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas 
toimumas ja kavas Eesti kolmandal ja valitsussektoril ning suvekooli lõpuks 
jõuti indiviidide vaimse tervise probleemide ja teenuste käsitlemise 
konkreetsemale tasandile. 

Suvekooli alguses tutvustas projektijuht Marion Ründal ENUT’i 
partnerlusprojekti “ENUT ja partnerid edendavad soolist võrdõiguslikkust” 
(01.01.2020–31.12.2022) osalejaid ja kavandatud tegevusi. 

Suvekooli kava ja materjalid: https://enut.ee/enuti-suvekool-2020/ 

ENUTi raamatukogu tutvustavad seminarid 

2020. a sügisel korraldati kolm raamatukogu tutvustavat seminari Tallinna 
Ülikooli tudengitele, kokku osales 27 inimest. 

Projekti juht: Marion Ründal 

Projekti rahastab: Sotsiaalministeerium 

2.2. Projekt „Vanemad mehed koos üksinduse vastu/Older men together 
challenging the risk of being lonely“ 

Projekti kestus: 01.05.2020-31.01.2021 

Projekti kirjeldus ja eesmärk: 

Projekt keskendub vanemate meeste kogukonnaellu kaasamisele. Koostöös Eesti 
vanemaid mehi koondavate organisatsioonidega korraldatakse kokkusaamisi 
kohalikul tasandil, luuakse suhted samalaadsete organisatsioonidega Lätis ja 
Soomes ning korraldatakse ühiselt suvelaager kogemuste ja heade praktikate 
jagamiseks. 

Projekti üldeesmärgiks on aktiveerida passiivseid ja üksildasi mehi vanuses üle 
45 aasta, kellel on sotsiaalse tõrjutuse oht. Lisaks edendab projekt nende 
sotsiaalset, vaimset ja füüsilist heaolu ning annab neile era- ja tööeluks 
kasulikke oskusi. Eesmärk on levitada teadlikkust erinevatest võimalustest 
tegeleda eakate meeste erinevate tegevustega ning neid edendada. Head 



toimivate meesteklubide näited julgustavad tekkima uusi klubisid Eestis ja ka 
partnerriikides. 

Koroonapandeemia tõttu ei saanud eelmisel sügisel läbi viia Soome, Läti ja Eesti 
ühist laagrit ja projekti pikendati 2021.aasta augusti lõpuni.  

Projektijuht: Voldemar Kolga 

Projekti toetas: Põhjamaade Ministrite Nõukogu 

2.4. Osavõtt Tallinna Ettevõtluspäevast 

Tallinna Ettevõtlusamet korraldas 6. oktoobril 2020 järjekordselt Tallinna 
Ettevõtluspäeva. Koroonaohust tingituna otsustati kõik seminarid üle viia 
televisiooni. Kahjuks jäid selle tõttu toimumata nii ENUTi tavapärane 
välkraamatukogu kui otsekontaktide sõlmimine, kuid samal ajal salvestati meie 
seminari ning see on nüüd järelvaadatav. Kuna Ettevõtluspäeva teema oli RE: 
Start, siis rääkisime sel korral eriolukorra tõttu muutunud töötingimuustest. 
Vestlusringi pealkiri oli „Paindlikkus viib edasi. Järsud muutused 
töökeskkonnas, millega ettevõtetel ka edaspidi arvestada tuleb.“ Ülevaatega, 
milliseid tööohtuse aspekte tuleb kodukontoris või kaugtööl arvestada, esines 
töökeskkonna ekspert Kristi Jõeorg (Protect Estonia OÜ). Vestlusringis osalesid 
Anu Viks – Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon, EENA 
(investor, ettevõtja, filoloogia magister), Angela Ventsel – SuccessHubi 
kaasasutaja ja tegevjuht ning aksessuaaride brändi BIRKENTHAL looja. 
Arutelu juhtis Reet Laja – ENUT, naisettevõtluse konverentside korraldaja. 

ENUT ettevõtluspäeval salvestus: https://enut.ee/enut-tallinna-ettevotluspaeval-
2020/ 

2.5. Projekt „Hoogu naisettevõtlusele“ 

Neljandat aastat järjest viis ENUT läbi naiste ettevõtlust toetava konverentsi. 
Pandeemia tõttu ei saanud ENUT korraldada ministeeriumite majas. Naiste 
ettevõtluse konverents 2020 Hoogu naisettevõtlusele 2020 toimus 18. novembril 
2020 peapartneri EEK Mainori ruumides ja virtuaalselt. 

Konverentsi kava ja salvestused: https://enut.ee/naiste-ettevotluse-konverents-
2020/ 

Partnerid:  MTÜde soolise võrdõiguslikkuse eestkostevõrgustik, 
Sotsiaalministeerium, naisettevõtluse edendamise võrgustik 



Projekti juht: Reet Laja 

Projekti rahastas EEK Mainor ja Friedrich Eberti Fond 

2.6. Sugu telepildis 2020 

Projekti kestus: 2020-2021 

Projekti kirjeldus ja eesmärk: 

Tallinna Ülikooli sotsioloogia ja kommunikatsiooni üliõpilaste koostöös, BFM 
õppejõudude juhendamisel ning Eesti Naisuurimuse ja Teabekeskuse ekspertiisi 
kasutades valmis meedia kirjaoskuse veebipõhine õppevahend. 

Korrati 2002. aastal valminud õppevahendi “Sugu telepildis. Kes räägib 
teleekraanil?” kahe kuni kolme Eesti telekanali uuringut (olemas metoodika, 
Tartu Ülikooli ajakirjandusosakonnas tehtud uuringud aastast 2001 kuni 2003), 
koguti visuaalset materjali ja loodi uus veebipõhine õppevahend eelmise, 
aegunud vahendi analoogial. Koguti uut võrdlusmaterjali Eesti TV-kanalite 
telepildi 2002. ja 2020. aasta erinevuste analüüsimiseks. Töö tulemusena arenes 
meediakriitika ekraani valdkond ja valmis abivahend Eesti ühiskonnas toimunud 
sookäsitluse muutuse mõistmiseks meedias. 

Projekti info ja materjalid: https://enut.ee/sugu-telepildis-2020/ 

Partnerid: 

ENUT 

Tallinna Ülikooli õppeaine Erialasid Lõimiv Uuendus (ELU) 

Projektijuht: Barbi Pilvre-Storgard 

Rahastaja: TLÜ ja ENUT 

2.7. Projekt “European youth (SIA4Y)” 

Idee pärineb 2017. aastal Riias toimunud seminarilt „Making the Waves”. 
Projekt „Strengtening civil society rights by Information Access for European 
Youth” oli osa programmist Europe for Citizens Programme. SIA4Y juhtmõte 
on, et toimiva demokraatliku riigi alustala on eelkõige läbipaistvus ning seetõttu 
on oluline noori vastaval teemal harida. 



Projekti põhieesmärk oli informeerida noori õigusest teabele ning suunata neid 
seda õgust kasutama kohalikul, riiklikul ja ka rahvusvahelisel (Euroopa Liidu) 
tasandil. Projekti eesmärgiks oli tutvustada Euroopa noortele avaliku teabe 
allikaid, nende kasutamist ning innustada neid seeläbi olema ka aktiivsed 
kodanikud. 2019. aasta jooksul viidi kohtumistel osalenud noorte seas läbi 
küsitlus ja valmis projekti ideed ning tulemusi kokkuvõttev dokument „Youth 
for Healthy Democracy in the European Union” (autorid Sylwia Mrozowska, 
Barbara Kijewska). 

ENUT tutvustas projekti raames noortele ka sootundlikku eelarvestamist ning 
tegi koostööd eelkõige noortevolikogudega, mis on ühenduslüliks noorte ning 
kohalike omavalitsuste ja nende volikogude vahel. Projekti silmast silma  
lõpuüritused (Tallinnas ja Gdanskis) 2020. aastal jäid ära koroonapandeemia 
tõttu. Toimus ainult üks virtuaalne kohtumine Eesti projektist osavõtjate vahel. 

Projekti materjalid: https://enut.ee/kodanikuuhiskonna-tugevdamine-
tutvustades-euroopa-noortele-voimalusi-kasutada-oma-oigust-teabele-sia4y/ 

Projekti kestus: 2018-2020 

Projektijuht: Els Heile, Karola Lotta Kiisel 

Projekti rahastas Euroopa Liidu programm „Kodanike Euroopa“ 

2.8. Projekt “Eesti-Moldova koostööplatvorm ettevõtlikele maapiirkondade 
naistele” 

Projekti kestus: 01.08.2019-31.05.2020 

Projekti kirjeldus ja eesmärk:  

Toetada naisettevõtlust Moldovas (eriti maapiirkondades) jagades neile Eesti 
naisettevõtjate kogemust, demonstreerides häid praktikaid ning pakkudes 
mentorlust. 

Sihtpiirkonna naisettevõtjate finants- ja tegevussuutlikkuse tõstmiseks viidi läbi 
5-mooduline koolitus osaliselt Eesti ekspertide osavõtul ning korraldati 
õppevisiit Eestisse. Käesolev projekt oli suunatud maapiirkondades tegutsevate 
naisettevõtjate toetamisele, mis vastab Eesti-Moldova arengukoostöö 
maastrateegia kolmandale prioriteedile — maapiirkondade arengu toetamine, 
väikeettevõtluse arengu toetamine. Projekt keskendus kogemuste 
edasiandmisele: koolitusele, heade praktikate demonstreerimisele ning 



järjepidevale nõustamisele. Soositi isiklike kontaktide teket Moldova ja Eesti 
naisettevõtjate vahel, ka Eesti ja Moldova naisettevõtjate võrgustike omavahelist 
suhtlust. Projekti silmast silma lõpukohtumised jäid 2020 .aastal ära. Moldova 
partner viis ettenähtud koolitused läbi virtuaalselt. 

Projekti info ja tegevused: https://enut.ee/eesti-moldova-koostooplatvorm-
ettevotlikele-maapiirkondade-naistele/ 

Projektijuht: Marion Ründal 

Projekti rahastas: Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest. 

2.9. ENUTi projekt “Rehabilitatsiooniprogramm valimisjärgsetes 
protestiaktsioonides kannatada saanud Valgevene naistele” 

Projekti ettevalmistamise sai alguse augustis Valgevenes toimunud 
presidendivalimiste järgse riigipoolse vägivalla tõttu oma kodanike vastu, kes 
rahumeelselt protestides nõudsid ausaid valimisi. Protestisid nii mehed kui 
naised, nii noored kui vanad. Tahtsime ENUTiga toetada järjekindlalt igal 
nädalal protestivaid Valgevene naisi, sest nii suurt avalikku vägivalda, salajasest 
rääkimata oma kodanike vastu pole meie arenguabi kogemustes olnud. Projekti 
kirjutamise protsess oli keerukam kui kunagi varem, üle kahe kuu otsisime 
võimalust Valgevene naiste toomiseks Eestisse jõudu koguma. Valgevene 
vabaühendusi jälitati ja kuulati Valgevene jõustruktuuride poolt üle, aktiivseid 
naisi viidi nädalateks kinnipidamisasutustesse. Samal ajal sügisel suurenes 
uuesti COVID-19 levik praktiliselt kõigis riikides, ka Eestis ja Valgevenes. 
Olukorra pideva muutumise tõttu valmistasime projekti kaks kuud ette nii, et iga 
päev tuli mõnd projekti taotluse osa muuta või täiendada. Valgevene 
vabatahtlikud valmistasid samal ajal ette Eestisse tulijate gruppi. Läks hästi, 
kõik novembris kohalejõudnud olid koroonanegatiivsed ja said kogu 
rehabilitatsiooni programmi läbida.  

Projekti info ja meediakajastused: https://enut.ee/rehabilitatsiooniprogramm-
valimisjargsetes-protestiaktsioonides-kannatada-saanud-valgevene-naistele/ 

Projekti juht: Reet Laja 

Projekti rahastaja: Eesti Välisministeerium 

 

 



3. Koostöö naisorganisatsioonide jt mittetulundusühendustega 

3.1. ENUT kui Vabaühenduste Liidu (EMSL) liige 

ENUT on osa võtnud Vabaühenduste Liidu koolitustest, aastakonverentsist, 
edastanud liidu infolehte ja lehes olevat teavet oma seminaridel ja 
konverentsidel. Samuti on ENUT levitanud liidu väljaandeid MTÜde 
võrgustikule. Vabaühenduste Liit teavitab teisi MTÜsid suurematest ENUT 
üritustest. ENUT esindajana võtsid Reet Laja jt ENUTi esindajad osa 
suurematest liidu üritustest 2019.a. 

3.2 ENUT kui ENÜ liige 

ENUT on Eesti Naisteühenduste Ümarlaua (ENÜ) liige. Kui ENUTit on 
teavitatud ENÜ tegevustest, siis on ENUTi esindajad võtnud osa ENÜ üritustest. 

3.3 ENUT kui AKÜ liige 

ENUT võttis aktiivselt 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. EHF liikmed kasutavad ka ENUT 
raamatukogu. 

3.5. ENUT jätkas tööd MTÜde soolise võrdõiguslikkuse 
eestkostevõrgustikuga 

Eestkostevõrgustik on jätkanud tööd ja koostööd MTÜdega ka 2020. aastal. 
Kümnendat korda valiti parim sooteadlik MTÜ. Selleks osutusid MTÜ Vaiter ja 
MTÜ Eesti Üliõpilaskondade Liit. 

3.6. ENUT teeb koostööd Välisministeeriumiga ÜRO Julgeolekunõukogu 
resolutsiooni 1325 „Naised, rahu ja julgeolek“ raames ja arengukoostöö 
osakonnaga, samuti NATO Ühinguga 

3.7. ENUT on ühinenud PALGALÕHE VASTU!PLAAN organisatsioonide 
töögruppi ja võrgustikku. 

 

 



4. Koostöö kõrgkoolidega 

4.1. Pidev koostöö on Tallinna Ülikooliga kui koostöölepingu partneriga. 2020. 
aastal viidi läbi ühisprojekt Tallinna Ülikooli õppeaine Erialasid Lõimiv 
Uuendus (ELU) üksusega. 

4.2. Koostöö jätkub Tallinna Ülikooli kasvatusteadlastega ja Hannaliisa Uusma 
vahendab koostööd Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ja Muusikaakadeemiaga. 

4.3. Koostöö Tartu Ülikooliga on jätkunud peamiselt õppejõud Raili Marlingu 
kaudu, kes kuulub ka ENUTi juhatusse. 

4.4. 2020. aastal oli meil koostöö ka Tampere Ülikooliga. Terve suve oli meil 
abiks praktikant Hely Hollo. Ta aitas meil luua koostööd erinevate 
organisatsioonidega Soomes ja tegi ülevaate Soome valdade sooteadlikest 
eelarvetest  ENUT suvekoolis. 

5. ENUT on teinud tihedat koostööd Sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate 
osakonnaga. Toimuvad kohtumised osakonna juhataja jt osakonna töötajatega. 
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 sealse kompetentsikeskusega. 

6. ENUT teeb tihedat koostööd EIGEga – Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse 
Instituudiga Vilniuses. Reet Laja on olnud alates aastast 2016 Eesti ekspert 
EIGES. ENUT vahendab oma kodulehe kaudu EIGE teavet Eestisse ja 
võimalusel tõlgib ka EIGE materjale eesti keelde ja tutvustab neid. 

7. ENUT teeb alates 2012. aastast koostööd Töötukassaga, võttes abiks 
Töötukassa kaudu ENUTi tegevuse vastu huvi tundnud töötuid. ENUT sõlmis 
vastava lepingu Töötukassaga ka 2020. aastaks ja ENUTis oli abiks 2 töötut 
spetsialisti.  

 

Reet Laja 

juhatuse esinaine 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 46 541 30 443  

Nõuded ja ettemaksed 118 511 11 670  

Varud 5 51  

Kokku käibevarad 165 057 42 164  

Kokku varad 165 057 42 164  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 2 116 3 129  

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 142 339 17 947  

Kokku lühiajalised kohustised 144 455 21 076  

Kokku kohustised 144 455 21 076  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 21 088 18 363  

Aruandeaasta tulem -486 2 725  

Kokku netovara 20 602 21 088  

Kokku kohustised ja netovara 165 057 42 164  



14

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus 2020. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 65 135  

Annetused ja toetused 140 234 154 511  

Tulu ettevõtlusest 8 738 9 235  

Muud tulud 0 2 646  

Kokku tulud 149 037 166 527  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -139 913 -154 884  

Mitmesugused tegevuskulud -6 552 -5 797  

Tööjõukulud -2 473 -3 051 3

Muud kulud -87 -115  

Kokku kulud -149 025 -163 847  

Põhitegevuse tulem 12 2 680  

Muud finantstulud ja -kulud -498 45  

Aruandeaasta tulem -486 2 725  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2020 2019

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 65 135

Laekunud annetused ja toetused 154 766 86 026

Muud põhitegevuse tulude laekumised 9 038 8 935

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -98 624 -97 295

Väljamaksed töötajatele -29 209 -37 647

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest

0 2 128

Muud rahavood põhitegevusest -19 940 -25 668

Kokku rahavood põhitegevusest 16 096 -63 386

Rahavood investeerimistegevusest   

Laekunud intressid 2 3

Kokku rahavood investeerimistegevusest 2 3

Kokku rahavood 16 098 -63 383

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 30 443 93 826

Raha ja raha ekvivalentide muutus 16 098 -63 383

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 46 541 30 443
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2018 18 363 18 363

Aruandeaasta tulem 2 725 2 725

31.12.2019 21 088 21 088

Aruandeaasta tulem -486 -486

31.12.2020 20 602 20 602



17

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus 2020. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtuvalt Eesti finantsaruandluse standardist, mille
eesmärk on anda aruande kasutajale raamatupidamise seaduses nõutud informatsiooni aruandekohustuslase finantsseisundi ja
-tulemuste kohta

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, 
kusjuures üksikute tegevusharude ja üldkulude sarnased kirjed summeeritakse. Jaotatud annetused, toetused ja stipendiumid näidatakse 
tulemiaruandes eraldi kirjel. 
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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)

 31.12.2018 Laekunud Tagasi makstud Kajastatud
tulemiaruandes

31.12.2019

Kohustised Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Välisministeerium, projekt 16 322 -2 921 -13 400 0

Välisministeerium,
Gruusia-suunaline projekt

68 078 -1 069 -67 009 0

Swedish Institute 2 856 -338 -2 419 0

Europe for Citizens
Programme

11 100 -5 668 5 432

Euroopa Liidu Eesti
esindus

4 965 -4 804 0

Välisministeerium,
Moldova-suunaline
projekt

28 025 -15 510 12 515

Avatud Eesti Fond 150 -150

Sotsiaalministeerium /
Hasartmängumaksu
Nõukogu

45 000 -45 000 0

Kokku
sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

87 256 89 240 -4 328 -153 960 17 947

Kokku sihtotstarbelised
tasud, annetused ja
toetused

87 256 89 240 -4 328 -153 960 17 947
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 31.12.2019 Laekunud Tagasi makstud Kajastatud
tulemiaruandes

31.12.2020

Kohustised Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Europe for Citizens
Programme

5 432 -5 432 0

Välisministeerium,
Moldova-suunaline
projekt

12 515 -12 515 0

Sotsiaalministeerium /
Hasartmängumaksu
Nõukogu

215 000 -94 483 120 517

Põhjamaade Ministrite
Nõukogu

9 500 -1 115 8 385

Välisministeerium,
Valgevene-suunaline
projekt

45 000 -31 563 13 437

Kokku
sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

17 947 269 500 -145 108 142 339

Kokku sihtotstarbelised
tasud, annetused ja
toetused

17 947 269 500 -145 108 142 339

Lisa 3 Tööjõukulud
(eurodes)

 2020 2019

Palgakulu 36 092 48 013

Sotsiaalmaksud 12 199 16 249

Kokku tööjõukulud 48 291 64 262

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

45 818 61 391

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 1 1

Lisa 4 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2020 31.12.2019

Füüsilisest isikust liikmete arv 29 28

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

  

 2020 2019

Arvestatud tasu 10 697 16 160

Aruandeaasta jooksul juhatuse liikmetele tasutud tasud (palgafond) käsunduslepingute alusel.
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