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Tegevusaruanne

 

Tegevusaruanne

Järva Diabeetikute Selts ( Selts ) asutati 07. detsembril 1995.a. Selts tegutseb avalikes huvides   diabeeti põdevate
inimeste elu-
kvaliteedi parendamise nimel.  Järvamaa  elanikele  tutvustab Selts diabeedi ennetamisvõimalusi ja  tervislikku
eluviisi.  Esma-ähtsad ülesanded on : diabeedialane teavitustöö , kõigi diabeetikute  ühishuvide ja  ühingu iga
üksikliikme eest seismine , avaliku arvamuse kujundamine, üldsuse teavitamine diabeedist  ja diabeetikute
erivajadustest ning  osalemine maakonna tervisedendustöös. Läbiviidavad tegevused ei ole üksnes suunatud 
diabeetikutele ja nende lähedastele, vaid paikkonna kõigile elanikele. Diabeet on progresseeruva kasvuga
krooniline haigus, mis tabab erinevas vanuses inimesi ja avaldub  vanemaealiste seas sageli alles raskete
tüsistuste ilmnemisel.

Selts toetab ja kaasab partnerina  diabeedialal tegutsevaid organisatsioone ja üksikisikuid , sealhulges
endokrinolooge ja diabeediõdesid.
Väljapaistvamad üritused on olnud maakondlikud tervisefoorumid , temaatilised loengusarjad ja diabeedipäevad
maakonna keskuses Paides ja valdades. Foorumitest võtab alati osa sõsarühinguid üle Eesti.

Tegevust planeerides lähtub selts oma arengukavast ja Järvamaa ning Paide linna terviseprofiilidest ja
tegevuskavadest , samuti Eesti Diabeediliidu soovitustest.

Varasemalt on Seltsi tööd  kõrgelt hinnanud Järva Maavalitsus ja Paide linn. Vapimärgi omistamisega seltsi
juhatajale. Eesti Diabeediliidu poolt on selts ja juhataja mitmel korral tunnistatud vabariigi parimaks või
nominendiks.

2014.a. keskendus selts diabeedi tutvustamisele ja tervise aluste  ning tervisliku eluviisi tundmaõppimisele. 
Terviseüritusted , mida Selts korraldas iseseisvalt  või koostööpartneriga : 
1. Ülemaailmsele tervisepäevale ja südamenädalale  pühendatud  tervisepäev " Oma südant hoian ma" , lektorid 
proviisorr Ilme Piirsalu ja farmatseut Renate Leesmaa 
2. Kohtumine Paide linnapea  Priit Värgi ja Järva Maavalitsuse arengu-planeeringu osakonna juhataja Triin 
Pobboliga terviseden- 
dusliku koostöö teemal. Ürituselst võttis osa  Rapla Reumaühingu esindus eesotsas juhataja Erika Reinumäega  , 
kes on Kaiu vallavanem. 
3. " Oma liigeseid hoian ma. Taastusravi. Diabeet ja liigesehaigused  "  Peaesineja taastusarst  dr. Ann Tamm 
4. Kodanikuühiskonna  Ühisnädala raames Türi teabepäev jalgade tervishoiust , peaesineja dr Veronika Palmiste - 
Kallion 
5. Järva ja Jõgeva diabeediühingute ühisseminar Albu vallas, esinemine diabeedi teemal Albu valla 
tervisehuvilistele. 
6. Tartu Puuetega Inimeste Koja külastus , kohtumine juhataja Senta Michelsoniga. 
7. Ohutuspäev Türil " Kaitse eite, aita taati "  koostöös Päästeametiga . Lektor  ITK tegevusterapeut. 
Abivahendite näitus. 
8. Esinemine Järvamaa Pensionäride Koondise kokkutuleku töötoas puuetega inimeste ja tervise teemal. 
9.Tervisepäev " Diabeetik, tea ja tunne ona vajadusi ja võimalusi ! ", peaesineja diabeediõde Aili Saukas. 
10. Lemme puhke-  ja terviselaager koostöös Tallinna Reumaühendusega  
11.Teemaõhtu Hingeabi  iseendale - peaesineja psühholoog Tõnu Ots, kaasesineja reumaõde Katti Kõrve 
12. Tervisepäev " Diabeetik, tea ja tunne oma vajadusi ja võimalusi ". peaesineja diabeediõde Aili Saukas  
13 Tabepäev Aidakem meis peituvat arsti tema töös " , lektorid Karin Villemson ja Margus Läänesaar firmast 
MEDIQ Eesti 
14.Soome Diabeedikeskuse külastus koos Tartu Diabeediühinguga 
15.Koostöös E-Piim Spordihalliga ülemaailmse südamepäeva puhul  töötuba " Diabeet ja süda ", lektor Krister 
Põllupüü 
16.Terviseüritus " Diabeetiline jalg, haavandite tüsistused ja ravi ", lektor dr Veronika Palmiste - Kallion 
17.Osalemine ERL  ( reumaliidu ) taastusravi konverentsil 
18.Osalemine ERL   Reumafoorumil 
19.Osalemine EDA ( diabeediliidu ) suveseminaril " Mida on uut diabeediravis ? " , peaesineja  dr Marju Past 
20. Osalemine EDA 2014.a. hooaja avaüritusel 
21.Osalemine EDA maailma diabeedipäevale pühendatud tervisekonverentsil " Tervis algab hommikusöögist ", 
peaesineja professor Mihkel Zilmer 
22.Osalemine ERL käimispäeval " Vaimse ja füüsilise tervise tasakaal, lepikõnd ja tervislik eluviis " Tallinnas
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Tornide väljakul , 
peaesineja taastusarst Eve Sooba 
23.Osalemine Eesti Tervisedendajate Ühingu teabepäeval Harjumaal, peaesinejad dr Mai Maser ( uued
toitumissoovitused ) ja Kristja Port ( liikumisharrastuse edendamine ) .

Selts tegevust ja diabeediteemat  kajastati meedias, kas enne või peale tervisesündmusi. Koostöös ajakirjanikega
ilmus 3 pikemat artiklit.

Selts kuulub Järvamaa Puuetega Inimeste Kotta, Eesti Insuldiliitu   ja Eesti Diabeediliitu ( EDA ) .
Katusorganisatsioonina teeb EDA väga tänuväärset sisutööd nii oma liikmete kui ka   kõigi diabeetikute heaks.
EDA kui organisatsioon on eeskujuks liikmetele. Selts lähtub oma töös EDA prioriteetidest ja soovitustest.

2014.a .  täideti HMN projekt " Diabeet ohustab kõiki " rahalises väärtuses 941  €, mis moodustab kogutulust
ainult 35 %  . 
EPIFondi  poolt eraldatud HMN aastase  projektilimiidi jaotamisel  liikmete vahel JPIK juhatus  kahjuks ei võta
arvesse Seltsi tegelikku panust JPIK le eraldatud kogulimiiti , samuti Seltsi tegevusaktiivsust.

Selts osales aktiivselt Järvamaa Arenduskeskuse koolitustel ja kodanikuühiskonna avalikel üritustel, mis toetab
ühingu arengut.

Asutamisest peale on seltsi kindlaks koostööpartneriks Järva Reumaselts. See aitab kokku hoida ühingute
halduskulusid. Aastate jooksul on kujunenud ühine aktiiv.

Seltsi tegevuse sihtgrupp on Järvamaa elanikud. Seltsi soovib olla igati usaldusväärsne partner  tervisedendustöös
kõigile omavalitsustele ja perearstidele. Leiame, et  Selts on tugev  üksnes koostöös omavalitsustega ja
jätkusuutlik  nende  majanduslikul toel .
Viimasel neljal aastal on võrreldes varasemaga nimetamisväärselt vähenenud mitte üksnes omavalitsuste toetus ,
vaid samuti toetused fondidest ja firmadelt .Paljud ideed jäävad realiseerimata raha puudusel.Seltsi tegevust
rahaliselt toetas 12 omavalitsusest
6 , kokku summas 526 € .

Neljal eelmisel aastal järjest on seltsi tegevust  rahastanud KOP ( kohaliku omaalgatuse programm ), esitatud
kujul ja mahus. Nende vahenditega on korraldatud Paides sisukaid maakondlikke tervisepäevi, kus on osalenud
ka teiste maakondade diabeediühinguid.
2015.a. esitab Selts KOPile järjekordse projekti.

Liikmeid oli seisuga 31.12.14 arvel 204, kes elavad maakonna eri paigus. Kahjuks sõitmine Paidesse, kus toimub
enamik üritusi, on maainimesele keeruline ja kulukas. Seltsi üritused on avatud kõigile huvilistele. Ürituste
reklaamimisel ja kajastamisel on Seltsil hea side meediaga. Järvamaa ajaleht, Kuma raadio, Paide Linnaleht ja
Järvamaa Infoportaal kajastavad Seltsi tegevust vastavalt või-
malusele. 

Seltsi juhib kolmeliikmeline juhatus pidades koosolekuid peamiselt e- vormis . 2014.a. toimus 4 koosolekut ja 1
üldkoosolek.
Jooksvad kiiret lahendust nõudvad  otsused  kooskõlastatakse omavahel  telefoni teel. Seltsil ei ole palgalisi
töötajaid, juhatuse liikmed tasu ei saanud. 
Vaatamata ressursside vähesusele oli Seltsi 2014.a. tegevus tulemuslik .

2015.a. jätkab  Selts vastavalt rahalisele võimalusele  ja tegevussuundadele oma regulaarset ja kõigile avatud
tegevust kaasates seniseid koostööpartenereid ja lootes uusi leida , taotledes projektitoetusi erinevatest fondidest.
Jätkatakse tervisepäevadega , sest ainult järjepidev teadmisete omandamine tagab diabeetikutele  täisväärtusliku
elu inimesena ja riigi kodanikuna. Aasta tähtsündmuseks kujuneb Seltsi 20. tegevusaasta tähistamine
tervisefoorumiga.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013

Varad   

Käibevara   

Raha 1 548 1 488

Nõuded ja ettemaksed 0 40

Kokku käibevara 1 548 1 528

Kokku varad 1 548 1 528

Kohustused ja netovara   

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 1 528 582

Aruandeaasta tulem 20 946

Kokku netovara 1 548 1 528

Kokku kohustused ja netovara 1 548 1 528
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2014 2013

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 982 440

Annetused ja toetused 1 665 2 398

Muud tulud 100 135

Kokku tulud 2 747 2 973

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -941 0

Mitmesugused tegevuskulud -1 768 -1 830

Tööjõukulud 0 -178

Muud kulud -18 -19

Kokku kulud -2 727 -2 027

Põhitegevuse tulem 20 946

Aruandeaasta tulem 20 946
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2014 2013

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 982 440

Laekunud annetused ja toetused 1 665 2 533

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -2 587 -3 020

Väljamaksed töötajatele 0 -178

Kokku rahavood põhitegevusest 60 -225

Kokku rahavood 60 -225

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 1 488 1 713

Raha ja raha ekvivalentide muutus 60 -225

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 1 548 1 488
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2012 582 582

Korrigeeritud saldo

31.12.2012
582 582

Aruandeaasta tulem 946 946

31.12.2013 1 528 1 528

Korrigeeritud saldo

31.12.2013
1 528 1 528

Aruandeaasta tulem 20 20

31.12.2014 1 548 1 548
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Järva Diabeetikute Seltsi 2014.a. majandusaasta aruanne hõlmab ajavahemikku 01.01.2014.a. kuni 31.12.2014.a. 

 

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtuvalt Eesti heast raamatupidamistavast 

( RTJ 14 ).Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud 2003.aasta 1. jaanuaril jõustunud Eesti Raamatupidamise seaduses koos 

hilisemate muudatustega. Seadust täiendavad  EV  Raamatupidamise Toimkonna juhendid ja soovitused. 

Raamatupidamises ja aruannetes kasutatakse jätkuvalt samu arvestuspõhimõtteid, esi- 

tusviise ja aruandeskeeme, mis eelmistel aastatel. Esitlusvaluutaks on euro ( € ). Finantsandmed on täiseurodes. 

Eelmiste perioodide suhtes vigu ei ole avastatud. 

 

Raha 

Sellel kirjel kajastatakse raha pangas ja kassas.  

Nõuded ja ettemaksed 

Sellel kirjel kajastatakse jooksvaid nõudeid liikmete ja  ostjate vastu, maksude ettemakseid ja tagasinõudeid, viivisenõudeid,ettemakse 

teenuste eest ja muid lühiajalisi nõudeid. 

Nõudeid liikmetelt kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvate summadena, kui nende laekumine on praktiliselt kindel. Riigimaksude ettemakseid 

ja maksuvõlgasid ei saldeerita. Võlad näidatakse kohustusena. 

 

Annetused ja toetused 

Annetuste ja toetuste all mõeldakse kas ühekordseid annetusi ja toetusi või mingi projekti tegemiseks või ürituse korraldamiseks saadud 

vaheneid. 

RTJ 14 järgi jagunevad toetused ja annetused kahte gruppi: sihtotstarbelised ja mittesohtotstarbelised tasud. 

Mittesihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused on need, mille kasutamine ei ole piiratud ühegi kindla vara soetamiseks või konkreetse 

projekti finantseerimiseks, s.h. valitsuspoolne abi. 

Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused on need, mida kasutatakse teatud kindla vara soetamiseks või konkreetse projekti 

finantseerimiseks, s.h. valitsus- 

poolne abi. 

Valitsuseks loetakse nii Eesti Vabariigi kui ka välisriikide valitsusi, kohalikke omavalitsusi, valitsusasutusi ja kohalikke toetusi 

jagavaid organisatsioone. 

Seotud osapooled 

Seotud osapoolteks loetakse füüsilisest isikust liikmeid. 

 

Tulud 

1. Ühingu liikmetelt saadud liikme- ja sisseastumismakse ning muid mittesihtotstarbelisi tasusid kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need 

on tasutud. 

2. Sihtotstarbelised tasud ühingu liikmetelt kajastatakse tuluna nendes perioodides , mil leiavad aset kulutused , mille kompenseerimiseks 

liikmetasud on mõeldud ( RTJ 14 § 12- b ). 

Liikmetelt kogutud ühisürituste tasud kajastatakse tuluna ürituse läbiviimise perioodil. 

Ühingu liikmetelt saadavaid tasusid ei kajastata tuluna enne, kui nende laekumine on praktiliselt kindel ( RTJ 14 § 13 ) . Juhul kui tasu laekumine 

on ebakindel kuni laekumise hetkeni, kajastatakse tasu tuluna kas laekumise hetkel või hiljem, kui tegemist on ettemaksega järgmiste 

perioodide eest. 

3. Saadud annetuste ja toetuste puhul lähtutakse järgmistest põhimõtetest ( RTJ 14 § 15 ) : 

- mittesihtotstarbelisi kajastatakse tuluna hetkel , mil nende laekumine on praktiliselt kindel 

- sihtotstarbelisi kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused , mille kompenseerimiseks annetused ja toetused on mõeldud 

Juhul, kui organiseeritakse sihtotstarbeline korjandus ( sihtotstarbelise annetuse ja toetusena ) mingi kindla vara või projekti toetuseks , 

kajastatakse saadud raha tuluna kulutuste tegemise hetkel . Kuni selle hetkeni kajastatakse korjandusest saadud raha bilansis 

tulevaste perioodide tuluna. 

 

Kulud 

Kulud kajastatakse : 

1. Ühingu sihtotstarbelised otsekulud: projektide kulud ja muud sihtotstarbeliste vahendite arvelt tehtud otsekulud ( ilma tööjõukuluta ). 

2. Mitmesugused tegevuskulud: administratiivsetel ja muudel majanduslikel eesmärkidel ostetud teenuste ja abimaterjalide kulu . 

3. Tööjõukulud : arvestatud palgad koos sotsiaal - ja tööandja tööötuskindlustusmak- 

suga.
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4. Muud kulud., mis tekkivad ebaregulaarselt. 

Rahavoogude aruanne koostatakse otsesel meetodil raha liikumise järgi pangakontol ja kassas. 

 

Mõiste " omakapital " asemel kasutatakse mõistet " netovara " , mis koosneb eelmiste perioodide akumuleeritud tulemist ja

aruandeperioodi tulemist. 

Lisades avaldatakse liikmetelt saadud ja aruandeperioodi tuluna kajastatud tasud liikide kaupa, tulu saadud annetustest ja

toetustest ,sihtotstarbelised ja mitte- 

sihtotstarbelised eraldi. 

Tulu saadud annetustest ja toetustest põhiliste annetajate rühmade ja annetajate liikide kaupa , tuues eraldi välja sihtotstarbelised annetused

ja toetused. 

Samuti nende tuludega seotud kulud projektide / alamprojektide kaupa.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013

Kokku raha 1 548 1 488

Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2014 2013

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 112 440

Omaosalustasud 870 0

Kokku liikmetelt saadud tasud 982 440

Lisa 4 Tööjõukulud
(eurodes)

 2014 2013

Palgakulu 0 133

Sotsiaalmaksud 0 45

Kokku tööjõukulud 0 178

Lisa 5 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2014 31.12.2013

Füüsilisest isikust liikmete arv 204 201


