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Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse 2014. aasta tegevusaruanne
2014.a. töötulemused
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. Uudiskirjandus on
kantud nii ENUTi raamatukogu kui ka ESTER-andmebaasi, et kirjandust saaks kasutada võimalikult suur
lugejaskond.
Aruandeperioodil lisandus 54 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 antud tele- ja raadiointervjuusid soolist võrdõiguslikkust puudutavatel teemadel.
1.3 ENUTi uudistelehe väljaandmine
Uudistelehte antakse välja alates 1999. aastast nimetuse all ENUTi Uudised. 2014. 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
Projekti nimi: Soolise võrdõiguslikkuse edendamise õppereisid Vilniusse, Tallinnasse ja Helsingisse
Kestvus: 08.04.2013–06.04.2014
Eesmärk: Jagada soolise võrdõiguslikkuse poliitikat puudutavat informatsiooni Soomes ja Eestis ning edendada
naisorganisatsioonide võrgustiku arengut Soome ja Balti riikide vahel. Suurendada Soome informeeritust
Vilniuses asuva EIGE tegevuse kohta ja arutada EIGE tööd eesti kolleegidega.
Sihtgrupp: Svenska Kvinneforbündet-i rahvusvaheline komitee ja kõik tema liikmed Soomes, ENUT ja
Kodanikukoolitus Eestis, ning NYTKIS Soomes.
Tegevused: Tutvumine EIGE-ga Vilniuses; ENUT-iga, Kodanikukoolitusega ja PMN-iga Tallinnas; osalemine
Christina Instituudi konverentsil Helsingi Ülikoolis, nimetatud konverentsi jälgedes ümarlaua korraldamine
Tallinna Ülikoolis.
Partnerid: Svenska Kvinneforbündet Soomes.
Projektijuht: Ilvi Cannon
Rahastaja: Põhjamaade Ministrite Nõukogu
Projekti nimi: Lastele appi – ühendatud teadmised ja parim praktika Armeenia laste kaitseks!
Kestvus: 1.01.2014–31. 03.2015
Eesmärk: Eesmärgiks on laste väärkohtlemise ennetamine, identifiteerimine, sekkumine ja vähendamine
Armeenias. Eriti inimkaubanduses (nii seksuaalne väärkohtlemine, sunnitud kerjamine kui ka inimkaubandus
laiemas mõttes). Eesti spetsialistid koolitavad Armeenia pedagooge ja psühholooge (koolitajate koolitajaid), kes
omakorda jagavad oma teadmisi teiste Armeenia pedagoogide, vanematega ja lastega. Esmakordselt Armeenias
viiakse läbi laste väärkohtlemist käsitlev küsitlus koolides ning fookusgrupi intervjuud õpetajate jt.
võtmeisikutega laste väärkohtlemise ja inimkaubanduse teemadel, toimuvad vestlusringid ning rollimängud
noortega. Küberkuritegude arv Armeenias laste ärilise seksuaalse ärakasutamise eesmärgil on oluliselt tõusnud.
Teadlikkust tõstetatakse ka laste väärkohtlemise osas internetis. Projekti käiku ja tulemusi tutvustatakse
Armeenia meedias.
Projektijuht: Merle Pajus
Rahastaja: Välisministeerium

Projekti nimi: ENUT koos vabaühendustega sooteadlikku poliitikat arendamas
Kestvus: 01.02.2014–31.12.2014
Eesmärk: projekti ja ka ENUTi üldine eesmärk oli naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kui ühe põhilise inimõiguse
ja üldise hüve edendamine kõigis ühiskonnaelu valdkondades. Antud projektis konkreetsemalt naiste ja meeste
tervise parendamise, tervishoiusüsteemi tasakaalukama arengu ja naiste majandusliku iseseisvuse suurendamise
kaudu.
Projekti otseseks eesmärgiks oli sooliselt võrdset kohtlemist toetavate hoiakute ja poliitikate edendamisele kaasa
aitamine, sooliste stereotüüpide vähendamine ning erinevate sihtgruppide ja avalikkuse soolise võrdõiguslikkuse
alane teavitamine.
Sihtgrupp: kodanikeühendused, poliitikud, ajakirjanikud, riigi ja kohalike omavalitsuste esindajad, üliõpilased,
eelkooli- ja kooliõpetajad ning täiskasvanukoolitajad, ärisektori esindajad. Partnerid: MTÜde soolise
võrdõiguslikkuse eestkostevõrgustik, Sotsiaalministeerium, Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise
volinik, naisettevõtluse edendamise võrgustik
Projektijuht: Reet Laja
Rahastaja: Hasartmängumaksu Nõukogu
Projekt SIHT: ENUT on partner Eesti Naisteühenduste Ümarlaua projektis SIHT (Sooaspekti Integreerimine
õpetaja Haridusse ja Täiendkoolitusse, 2014–2015). ENUT viib läbi kvalitatiivse uuringu soolisest
võrdõiguslikkusest Eesti kutsehariduses. Uuringu eesmärgiks on analüüsida Eesti kutseharidusmaastikul
tegutsevate oluliste osapoolte teadlikkust ning hoiakuid sooküsimustes kutsehariduse kontekstis ning
valmisolekut soolise võrdõiguslikkuse käsitlemiseks ja edendamiseks kutsehariduses. Uuringu raames
intervjueeritakse Eesti kutseõppeasutuste juhte ning kutseõpetajaid, samuti kutsehariduse valdkonnas tegutsevaid
ametnikke ja eksperte. SIHT-projekti raames annab ENUT oma panuse ka kutseõpetajate soolise
võrdõiguslikkuse alasesse koolitamisesse ning õppematerjalide koostamisse.
Viidi läbi uuring "Sooaspekt Eesti kutsehariduses: õpetajate, koolijuhtide ja haridusekspertide hoiakud" .
ENUTi-poolse projektiosa juht on Hannaliisa Uusma-Leivategija.
Projekti nimi: Põhjamaade Foorum „ Uued aktsioonid naiste õiguste nimel“
ENUTi esindajad Reet Laja,Tiina Erik, Merle Pajus ja Hannaliisa Uusma võtsid aktiivselt osa 12.–15. juunini
2014 toimunud Põhjamaade Foorumist „Uued aktsioonid naiste õiguste nimel“ („New Action on Women’s
Rights“ ) Rootsis, Malmös. Lisaks esindas meid ka Anne-Mari Rannamäe QUIN-Estoniast, kuna QUIN-Estonia
võitis sel aastal sooteadliku MTÜ konkursi
Malmö foorumil osales ca 20 000 inimest üle kogu maailma. Foorum kestis kokku neli intensiivset päeva ja täitis
sadade erinevate sündmustega kogu Malmö linna. Eestist oli üle 20 osavõtja. ENUTi esindajad Merle Pajus ja
Reet Laja tegid ettekanded kahel seminaril.
Rahastaja: NIKK
Projekti nimi: Oma hääl
ENUT on partner projektis „Oma Hääl“ .Projekti periood: 21.10.2014–30.12.2015
Juhtorganisatsioon: MTÜ Oma Tuba
Projekti koduleht: www.feministeerium.ee
Projekti sisu: Projekti otsene eesmärk on parandada organisatsiooni (MTÜ Oma Tuba) ja projekti kaasatud
organisatsioonide võimekust kommunikatsiooni valdkonnas ning luua Eestis olukord, kus võrdõiguslikkust
väärtustav vaatepunkt, soopõhine mõjuanalüüs ning soo- ja seksuaalvähemuste vaatenurk on süsteemselt
avalikus ruumis esil. Sealjuures esindab seda vaatenurka mitte ekspertide, vaid tavainimeste keel ja hääl ning
toimivat debatti iseloomustab lisaks arvamuste paljususele kvaliteet ja perspektiivide mitmekesisus.
Projekti pikemaajaline eesmärk on tugevdada soolise võrdõiguslikkuse alast huvikaitsetegevust Eesti
ühiskonnas, mille tulemusel tekiks soolise võrdõiguslikkuse ideele laiapõhine ühiskondlik toetus.
ENUT esindaja projektis on Liis Turu.
Rahastaja: Projekti toetab Norra toetuste 2009–2014 soolise võrdõiguslikkuse ning töö- ja pereelu tasakaalu
programm.
Projekti nimi: Exit Prostitution Work in the Nordic-Baltic Region ( 2014-2015)
Selle projekti eesmärk on prostitueeritud naiste ja meeste abistamine seksitööstusest lahkumisel.
Eesmärgini jõudmiseks viidi läbi spetsialistide kogemuste vahetus töötoas Londonis, järgnevad konverents ja
teave meedias.Tulemuseks tugevam koostöö seksitööstusest väljumise toetuseks Põhj-Balti regioonis.
Projekti partnerid: Exit – pois prostituutiosta (Finland).The National Organisation for Women’s Shelters and
Young Women’s Shelters in Sweden, Estonian Women’s Studies and Resource Centre (ENUT) (Estonia)
ENUT projektijuht: Tiina Erik
Rahastaja NIKK

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 2014.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. Suurim neist oli Maailmapäeva üritus „ Kriisid ei
tunne riigipiire“, kus ENUT tutvustas oma Armeenia projekti ja ENUTi tegevust laiemalt.
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 2014. aastal. Viiendat korda valiti Parim sooteadlik MTÜ. Selleks osutus MTÜ
QUIN-Estonia.
3.7. ENUT teeb koostööd Välisministeeriumiga ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1325 „Naised, rahu ja
julgeolek“ Eesti tegevuskava rakendamiseks aastatel 2010–2014.
4. Koostöö kõrgkoolidega
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 õppejõu Raili Marlingu kaudu, kes kuulub ka ENUTi juhatusse. Samuti toimub koostöö
SIHT projekti kaudu.
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 Sepperi ja
tema kantseleiga.
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 2014. aastaks ja ENUTis oli abiks
kaheksa töötut spetsialisti.
5. Akadeemilise ajakirja väljaandmine
2014. aastal ilmus nais- ja meesuuringute ajakirja Ariadne Lõng järjekordne number, mida esitleti laiemale
avalikkusele 12. mail. ENUT annab ajakirja välja alates 2000. aastast.

Reet Laja
juhatuse esinaine
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2014

31.12.2013

Raha

34 124

63 607

Nõuded ja ettemaksed

30 884

43 630

Kokku käibevara

65 008

107 237

65 008

107 237

175

133

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

45 171

88 056

Kokku lühiajalised kohustused

45 346

88 189

45 346

88 189

19 048

18 457

614

591

19 662

19 048

65 008

107 237

Varad
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)

2014

2013

0

34

92 843

31 953

Tulu ettevõtlusest

5 957

2 498

Muud tulud

1 087

91

99 887

34 576

-92 645

-30 261

-6 155

-2 884

-426

0

Lisa nr

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused

Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Mitmesugused tegevuskulud
Tööjõukulud
Muud kulud
Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem

-105

-840

-99 331

-33 985

556

591

58

0

614

591

3
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2014

2013

0

34

66 623

63 251

7 162

4 212

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest

-64 680

-20 174

Väljamaksed töötajatele

-39 289

-12 415

Kokku rahavood põhitegevusest

-30 184

34 908

Laekunud intressid

58

0

Kokku rahavood investeerimistegevusest

58

0

-30 126

34 908

63 607

28 608

-30 126

34 908

643

91

34 124

63 607

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

Rahavood investeerimistegevusest

Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Valuutakursside muutuste mõju
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

8

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus

2014. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2012
Aruandeaasta tulem
31.12.2013
Aruandeaasta tulem
31.12.2014

18 457

18 457

591

591

19 048

19 048

614

614

19 662

19 662
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus 2014. 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 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad bruto soetusmaksumuses

31.12.2013

Saadud

Tulu

31.12.2014

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Välisministeerium

1 757

-325

1 432

86 299

-53 728

32 571

Sotsiaalministeerium
(hasartmängumaksu nõukogu)

0

15 000

-15 000

0

Kultuurkapital

0

1 500

0

1 500

Sotsiaalministeerium (Norra
finantsmehhanism)

0

27 135

-18 177

8 958

Friedrich Eberti Fond

0

1 591

-881

710

CPT

0

1 500

-1 500

0

muud

0

3 033

-3 033

0

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

88 056

49 759

-92 644

45 171

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

88 056

49 759

-92 644

45 171

Lisa 3 Tööjõukulud
(eurodes)

2014

2013

Palgakulu

29 411

9 265

Sotsiaalmaksud

10 070

3 150

Kokku tööjõukulud

39 481

12 415

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

39 055

12 415

2

2

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

11
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Lisa 4 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv

31.12.2014

31.12.2013

26

25

12

Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.06.2015
Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (registrikood: 80005690) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

REET LAJA

Juhatuse liige

19.06.2015

MIRJAM HINRIKUS

Juhatuse liige

19.06.2015

ILVI CANNON

Juhatuse liige

22.06.2015

RAILI MARLING

Juhatuse liige

24.06.2015

VOLDEMAR KOLGA

Juhatuse liige

13.07.2015

Resolutsioon:

OK!

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

