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Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse 2013. aasta tegevusaruanne
2013.a. töötulemused
1. Infokeskuse tegevused
ENUT asub alates 1. jaanuarist 2013: Tallinn, Narva mnt 25-510, s.o varasemast asukohast korrus kõrgemal.
1.1 Raamatukogu teenuse pakkumine igal tööpäeval (raamatute laenutamine, päringutele vastamine).
Kasvas raamatukogu kasutajate ja ka raamatute hulk, viimast nii ostude kui annetuste näol. Uudiskirjandus on
kantud nii ENUTi raamatukogu kui ka ESTER-andmebaasi, et kirjandust saaks kasutada võimalikult suur
lugejaskond.
Aruandeperioodil lisandus 56 uut lugejat. 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 korduvalt antud tele- ja raadiointervjuusid soolist võrdõiguslikkust puudutavatel teemadel.
1.3 ENUTi uudistelehe väljaandmine
Uudistelehte antakse välja alates 1999. aastast nimetuse all ENUTi Uudised. 2013. 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
 Anti välja Ariadne Lõnga järjekordne number.
Ariadne Lõnga järjekordne number ilmus 2013. aasta kevadel. Toimus uue numbri esitlus Tallinna Ülikooli
ruumes. ENUT toetas väljaandmist vabatahtliku tööga.
Seminaril 2013. aasta detsembris Tartus arutati järgmise numbri materjale. Järgmine number on töö- ja pereelu
ühitamise teemaline.
 Projekt „ENUT koos vabaühendustega edendamas sooteadlikku poliitikat ühiskonnas“ (1.veebr.31. dets.2013)
Projekti otseseks eesmärgiks oli sooliselt võrdset kohtlemist toetavate hoiakute ja poliitikate
edendamisele kaasaaitamine ning erinevate sihtgruppide ja avalikkuse soolise võrdõiguslikkuse alane
teavitamine.
Eesmärkide saavutamiseks viidi läbi koolitusi ja arutelusid, samuti üks ENUTi konverents
"Sooteadlikku poliitikat edendamas", kus kuulutati välja ka sellele eelnenud MTÜ-de konkursi "Parim
sooteadlik MTÜ" tulemused. Parimaks MTÜks osutus Eesti Maaomavalitsuste Liit (EMOL).
Süvendati ENUTi soolise võrdõiguslikkuse võrgustiku soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise
üldist ja eestkoste alast teadlikkust oma valdkondadest. Rohkem tähelepanu pöörati soolise
võrdõiguslikkuse terminoloogia arendamisele ja meediaorganisatsioonide teadlikkuse tõstmisele soolise
võrdõiguslikkuse küsimuste käsitlemisest.
Projekti sihtgrupid on kodanikeühendused, poliitikud, ajakirjanikud, riigi- ja kohalike omavalitsuste
esindajad, üliõpilased, eelkooli- ja kooliõpetajad ning täiskasvanukoolitajad, ärisektori esindajad.
Linnade ja valdade päeva raames toimus 14.02 seminar "Meeste ja naiste roll kohalikus elus", kus
ENUTi esindajad koos Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna ja ENÜ esindajatega
viisid läbi seminari KOV esindajatele. ENUT naisettevõtluse võrgustiku tegevus naisettevõtluse
toetamiseks: 28.01.13 toimus EASis naisettevõtluse edendamiseks ajurünnak, 06.02.13 toimus ENUTis
ümarlaud Eesti ettevõtluse kasvustrateegia 2014–2020 täiendamine naisettevõtluse valdkonnas ja
märtsis ENUTi konverentsil paneeldiskussioon „Naisettevõtlus jätkusuutlikuks – naisettevõtluse

edendamine ja kasvustrateegiad“. Arutelude põhjal tegi ENUT ettepanekud kasvustrateegiate
täiendamiseks naisettevõtluse edendamise osas. Projekti juht: Reet Laja. Rahastus: Hasartmängumaksu
Nõukogu, Fr. Eberti Fond ja ENUTi liikmete vabatahtlik töö.




Projekt ja jätkuprojekt: Taani lasteraamatu "Päev, mil Riina oli Rasmus ja Frederik oli Frida"
tõlkimine ning raamatu ja selle juurde käiva metoodilise juhendi väljaandmine 1.01.2012 –
31.03.2013. Projekti eesmärgiks oli edendada alushariduses sellist kasvatust ja õpetust, mis aitaks lastel,
olenemata nende soost, võrdselt ning võimalikult soostereotüüpide vabalt oma individuaalseid võimeid
arendada. Samuti on eemärgiks aidata lasteaiaõpetajatel paremini soostereotüüpe ära tunda ning neid
igapäevases töös lastega vaidlustada. Sihtgrupp: lasteaiaõpetajad, haridustöötajad, lapsevanemad,
lastekaitsetöötajad jne. ENUT viis läbi kaks rohke osavõtjaskonnaga seminari lasteaia õpetajatele (
Tallinnas ja Tartus) ning esitles 6. märtsil Õpetajate Majas taani keelest tõlgitud lasteraamatut “Päev,
mil Frederik oli Frida ja Riina oli Rasmus” (Den dag da Rikke var Rasmus og Frederik var Frida ) ja
selle juurde kuuluvat metoodikavihikut. Projektijuhid: Kadri Aavik ja Hannaliisa Uusma. Rahastaja:
Põhjamaade Ministrite Nõukogu.
ENUTi Põhjamaade Ministrite Nõukogu projekti raames 09.04 külastasid ENUTit Svenska
Kvinnoförbundet esindajad Soomest, et tutvuda ENUTi tegevuse ja soolise võrdõiguslikkuse seisuga
Eestis. Mais külastasid ENUTi esindajad Svenska Kvinnoförbundet kontorit Helsingis,et nõu pidada
NYTKIS-e esindajatega edasise koostöö küsimuses. Projekti raames said ENUTi projektijuhid jt
ENUTi liikmed osa võtta Christina Instituudi konverentsist ja oktoobri lõpus ENUTi esindajad osalesid
soolise võrdõiguslikkuse alasel seminaril Helsingis, Soome Sotsiaal- ja Tervishoiuministeeriumi võrdse
palga programmi juhtide koosolekul Helsingis ning seminaril ”Sooline võrdõiguslikkus EL-is –
majandus ja tööturg”. Projektijuht: Ilvi Cannon. Rahastaja: Põhjamaade Ministrite Nõukogu.

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.
ENUT esindajana võtsid Reet Laja jt ENUTi esindajad osa suurematest EMSL üritustest 2013.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.
3.5 Soolise võrdõiguslikkuse teema käsitlemisega seoses on ENUTil kujunenud hea koostöö EMOLi ja Linnade
Liiduga.Läbi on viidud ühiseid seminare, analüüsitud KOKSi soolise võrdõiguslikkuse aspektist.
3.6. ENUT jätkas tööd MTÜde soolise võrdõiguslikkuse eestkostevõrgustikuga. Eestkostevõrgustik on jätkanud
tööd ja koostööd MTÜdega ka 2013. aastal. Neljandat korda korda valiti Parim sooteadlik MTÜ. Selleks osutus
EMOL.
3.7. ENUT teeb koostööd Välisministeeriumiga ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1325 „Naised, rahu ja
julgeolek“ Eesti tegevuskava rakendamiseks aastatel 2010–2014.
4. Koostöö Eesti ja välismaa kõrgkoolidega
4.1 Koostöö Tallinna Ülikooli kasvatusteadlaste ja Soouuringute Keskusega. Soouuringute Keskuse ja ENUTi
vahel toimub koostöö ja teabevahetus. Peamiseks ühenduslüliks on TLÜ doktorant ja ENUTi projektijuht Kadri
Aavik. Hannaliisa Uusma vahendab koostööd Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ja Muusikaakadeemiaga.

4.2 Koostöö Tartu Ülikooliga
Koostöö on jätkunud õppejõu Raili Põldsaarega, kes kuulub ka ENUTi juhatusse. Gender mainstreaming
võrgustiku kaudu on ENUT ühenduses pea kõigi Tartu Ülikoolis võrdõiguslikkuse valdkonnaga tegelevate
õppejõudude või teadlastega.
4.3 Koostöö Sotsiaalministeeriumiga ja soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinikuga
ENUT on teinud tihedat koostööd Sotsiaalministeeriumi võrdõiguslikkuse 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
Mari-Liis Sepperiga.
4.4. ENUT teeb alates 2012. aastast koostööd Töötukassaga, võttes abiks Töötukassa kaudu ENUTi tegevuse
vastu huvi tundnud töötuid. ENUT sõlmis vastava lepingu Töötukassaga ka 2013. aastaks ja ENUTis oli abiks
viis töötut spetsialisti.
Reet Laja
juhatuse esinaine
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2013

31.12.2012

Raha

63 607

28 608

Nõuded ja ettemaksed

43 630

2 479

107 237

31 087

107 237

31 087

133

152

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

88 056

12 478

Kokku lühiajalised kohustused

88 189

12 630

88 189

12 630

18 457

16 338

591

2 119

19 048

18 457

107 237

31 087

Varad
Käibevara

Kokku käibevara
Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Võlad ja ettemaksed

Kokku kohustused
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2013

2012

34

0

31 953

50 387

2 498

1 436

91

404

34 576

52 227

-30 261

-48 724

-2 884

-1 338

-840

-60

-33 985

-50 122

591

2 105

0

14

591

2 119

Lisa nr

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Mitmesugused tegevuskulud
Muud kulud
Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2013

2012

34

0

63 251

0

4 212

41 084

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest

-20 174

-16 857

Väljamaksed töötajatele

-12 415

-30 741

34 908

-6 514

Laekunud intressid

0

15

Kokku rahavood investeerimistegevusest

0

15

Rahavood põhitegevusest
Liikmetelt laekunud tasud
Laekunud annetused ja toetused
Muud põhitegevuse tulude laekumised

Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest

Kokku rahavood

34 908

-6 499

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

28 608

34 764

Raha ja raha ekvivalentide muutus

34 908

-6 499

91

343

63 607

28 608

Valuutakursside muutuste mõju
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2011
Aruandeaasta tulem
31.12.2012
Aruandeaasta tulem
31.12.2013

16 338

16 338

2 119

2 119

18 457

18 457

591

591

19 048

19 048
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus 2013. 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,
10
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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 Tööjõukulud
(eurodes)

2013

2012

Palgakulu

9 265

23 060

Sotsiaalmaksud

3 150

7 933

Kokku tööjõukulud

12 415

30 993

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

12 415

30 993

2

2

31.12.2013

31.12.2012

25

25

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 3 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv

11

Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.06.2014
Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (registrikood: 80005690) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

REET LAJA

Juhatuse liige

25.06.2014

RAILI MARLING

Juhatuse liige

25.06.2014

VOLDEMAR KOLGA

Juhatuse liige

27.06.2014

Resolutsioon:

Põhjalik majandustegevuse aruanne.

ILVI CANNON

Juhatuse liige

27.06.2014

MIRJAM HINRIKUS

Juhatuse liige

30.06.2014

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

