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Tegevusaruanne
EESTI AFAASIALIIDU TEGEVUS 2020 aastal.
Afaasiaga inimestel kas puudub või on olulisel määral piiratud võimalus nii ühiskonnaelus, tööelus kui isiklikul tasandil sõna võtta, oma mõtteid,
soove väljendada, saada nii kuulates kui kirjasõnas informatsiooni. Seega nende jaoks on kõige elementaarsem inimeseks olemise ja
inimõigustest osasaamise põhialus puudu. Elementaarse ühiskonnas osalemise ja elukvaliteedi säilitamise jaoks vajavad need inimesed
professionaalset tuge, abi ja juhendamist. Samuti vajavad abi ning juhendamist kõik need inimesed, kes puutuvad kas ametiülesannete täitmisel
või oma tere- ja tutvusringkonnas kokku afaasiaga inimestega.
Tänaseks on Eesti Afaasialiit 30 aastat esindanud afaasiaga inimesi, olnud nende eestkõneleja, koondaja ja võimalikult paljudele toe ja abi
pakkuja.

See on küllaltki pikk periood, mis on loonud organisatsioonile tugeva alusmüüri, andnud hulgaliselt kogemusi, loonud traditsioonid ja tavad.
Afaasialiidul on oma kuvand nii puuetega inimeste organisatsioonide seas kui laiemalt ühiskonnas.

Läbivalt täidab Afaasialiit muidugi kõiki oma põhikirjalisi ülesandeid.
Sihtgrupi huvikaitse ja teavitustöö
Tänaseks on nii, et kui afaasiaga või teiste kõnekahjustusega inimeste aga ka laiemalt ajukahjustusega inimeste jaoks plaanitakse kas ravi või
hoolekandeteenuseid, luuakse või muudetakse seaduseid või kui lihtsalt keegi on haigestunud ja saanud afaasia, siis teatakse nõu ning abi
järele pöörduda meie ühingu poole. Meie nõuandetelefon vastab alati ja jõudumööda osaleme kõiges, kus meie kogemust tarvis on.

2020 aasta oli Covid 19 nakkuse laia levimise tõttu ebatavaline. Mitmetes planeeritud tegevustes tuli teha seetõttu muudatusi. Tegevused,
mis koondanuks suuremat hulka inimesi, tuli ära jätta. Suur koormus langes suhtlemisele sihtgrupiga telefonitsi, mis afaasiast tulenevalt oli eriti
keeruline ülesanne. Paraku tuleb tunnistada, et kõnekahjustusega niigi ühiskonnast isoleeritud inimesed on pandeemia perioodil jäänud eriti
halba olukorda mille tulemusi tänaseks me veel ei teagi.

Ajutine leevendusperiood kestis mai kuust kuni novembrini, siis saime oma ühingus afaasiaga inimestele ja nende pereliikmetele aktiivselt abiks
olla, teenuseid ja nõustamist pakkuda. Alates detsembrist oleme pidanud piirduma individuaal- või perekonsultatsioonidega ja telefonitsi
suhtlemisega.

Eesti Afaasialiidu 2020 aasta üldkoosolek toimus 4. juunil Tallinnas, Pesarimaja aias.

Afaasialiidu tööd koordineerib 3 liikmeline juriidiliselt vastutav juhatus koos valitud 4 sihtgrupi esindajaga. Kõikidel juhatuse liikmetel on
võrdne otsustav hääl. Juhtorgani
on töökoosolekud toimuvad keskmiselt 1 x nädalas. Otsustavad istungid aga vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui 1 x kvartalis.

Eesti Puuetega Inimeste Koja liikmesorganisatsioonina läks Afaasialiit 2020-st aastast üle 3 aastasele fookustegevuste planeerimisele. Seega
on meie aruandeaasta selle perioodi I kolmandik ja kannab fookust
Nõustamise ja juhendamise, kahjustusejärgese toimetulekuõppe arendamise, afaasiaga inimestele ühiskonnas osalemiseks
tingimuste loomise läbi inimõiguste tagamine ühiskonnas, afaasiaga inimeste ja nende perede elukvaliteedi tõstmine.
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Afaasia kui funktsioonipuue on laiale üldsusele jätkuvalt vähe tuntud:
afaasiaga inimesed ei saa oma probleemidest ise rääkida ega kirjutada, sest just rääkimise ja kirjutamise võime ongi neil kahjustada saanud.
Kuigi afaasia ei ole intellektipuue, ei saa kõneta teisi inimesi selle kahjustusega tekkivatest probleemidest teada anda. Nii peavad seda
probleemi avama teised inimesed, kellel paraku endal vastav tõeline kogemus puudub. Ilmekas näide sellest oli ETV ringvaates kajastatud lõik
Afaasialiidu taastuskodust Pesarimaja, kus afaasiaga inimene pidi vaid passiivselt kuulama ja nõustuma vestlusega, mis puudutas just teda ja
tema saatusekaaslasi kui teemat valgustas tema abikaasa.
Informeerime püsivalt avalikkust afaasiast ja sellega kaasnevatest piirangutest, piirangute ületamise võimalustest oma kodulehe vahendusel.
www.afaasia.ee
Üha enam populaarsust kogub ka Afaasialiidu Facebooki leht www.facebook.com/afaasialiit, kus on võimalik jälgida jooksvalt afaasialiidus ja
meie taastuskodus „Pesarimaja“ toimuvat aga ka mitmeid afaasialiidu liikmete enda edusamme postituste tegemisel.

Afaasialiit osaleb rahvusvahelise afaasiaorganisatsiooni A.I.A tegevuses.
2020 aasta AIA konverents toimus 10 oktoobril veebi vahendusel. Konverentsil esitasime ettekande afaasiaga inimestele osutatavatest
teenustest Eestis.

Afaasia teadlikkustamise kuu on juuni. Illustreerisime seda küll õpetliku, kuid kahjuks negatiivse näitega, kus sügava puudega inimest
ühistranspordis diskrimineeriti ja seati tema elu tõsiselt ohtu. Sellekohane artikkel leidis ühelt poolt laialdast vastukaja, kuid oli ühtlasi äärmiselt
näitlik olukorrast, kuhu inimene afaasia tõttu võib sattuda.

Afaasialiidu taastuskodus Pesarimaja toimus regulaarne projektipõhine töö. Hasartmängumaksu Nõukogu otsustas veel 2019 aasta
taotlusvoorus toetada Afaasialiidu projekti „Afaasiaga inimeste ja perede ühiskonda kaasamise meetmete arendamine“
Mille käigus on toimetulekuõppe grupitöö päevi aasta jooksul läbi viidud 38.
Nõustatud ja juhendatud on 64 afaasiaga inimest ja nende perekonda, toimetulekuõppes on osalenud 38 afaasiaga inimest, 16 pereliiget,
koolitatud ja juhendatud on, logopeede, sotsiaaltöötajaid, füsioterapeute, tegevusterapeute.

Terapeutilise loovtegevuse keraamikatunnid ja teised meisterdamistunnid toimusid regulaarselt 1 - 2 x nädalas aasta jooksul va. perioodil, mil
pandeemia tõttu oli siseruumides töö keelatud.

Mõned näited afaasiaga inimete huvihariduse ja kommunikatsioonitundides käsitletud
teemadest:
•

Minu kogemus raviasutustes.

•

Mis ikkagi on kliimasoojenemine?

•

Mis on Facebook, kas see on hea või halb?

•

Minu kogemus raviasutuses

•

Igas eas oma tarkus.

•

Lauamängude uus põlvkond

•

Valime parima komöödiafilmi / lavastuse

•

Kas nitraadid ja nitritid on toidus ohtlikud?

•

Minu lemmik kirjandusteos

•

Mõttesegadikust välja!
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•

Kõrvad ja kuulmine – kuulmise tervis

•

Nina, haistmine – nina tervis

•

Suu ja maitsmine – suu tervis

•

Poliitika – kuidas suhtuda ja kuidas ennast vajalikuga kursis hoida

•

Kõigile sobivad afaasiaharjutused

•

Minu pere ja lähedased

•

Orienteerumine tänavatel – ohutus !

•

Töötukassa uusi meetmeid.

2021. a. majandusaasta aruanne

Jms.
Eesti Afaasialiit on koostööpartneriks Põhja-Eesti Regionaalhaigla projektis „Insuldipatsiendi
ühtse raviteekonna piloteerimine“
2020 aasta jooksul on toimunud selle projekti arendusmeeskonna ja toimkondade töökoosolekud.
Sõlmitud on koostöö leping, mille kohaselt oleks pidanud algama detsembris 2020 patsientide
kaasamine ja perenõustamised ja mis jätkunuks 2021 alguses tugiprorammidega Pesarimajas.
Kahjuks on selle projekti aktiivne patsiente kaasav töö pandeemia tõttu edasi lükatud.

Taastuskodu Pesarimaja keskkonna arendamine
Jätkunud on tööd taastuskodus Pesarimaja. Remonditud on maja korsten, tänavaäärne aed ja värav. Pesarimaja keskkond on tunnistatud
Terviseameti poolt rehabilitatsiooniasutuseks sobivaks. Peasarimaja ja meie meeskond on Majandustegevuse registris registreeritud
rehabilitatsiooniasutusena

1 detsembril osales Afaasialiit üleriigilisel annetamise talgutel. Kogusime kokku 470 € annetusraha.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2021

31.12.2020

Lisa nr

Raha

130 611

151 389

2

Kokku käibevarad

130 611

151 389

Materiaalsed põhivarad

121 348

130 045

Kokku põhivarad

121 348

130 045

251 959

281 434

Võlad ja ettemaksed

2 027

2 832

Kokku lühiajalised kohustised

2 027

2 832

2 027

2 832

345 975

345 975

1 797

1 797

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

-69 170

-59 479

Aruandeaasta tulem

-28 670

-9 691

Kokku netovara

249 932

278 602

251 959

281 434

Varad
Käibevarad

Põhivarad

Kokku varad

3

Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised

4

Netovara
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses
Reservid

Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2021

2020

278

40

15 440

47 028

8 371

72

24 089

47 140

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-15 006

-16 300

Tööjõukulud

-28 993

-31 776

-8 697

-8 697

-63

-58

Lisa nr

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Kokku tulud

5

Kulud

Põhivarade kulum ja väärtuse langus
Muud kulud

-52 759

-56 831

Põhitegevuse tulem

Kokku kulud

-28 670

-9 691

Aruandeaasta tulem

-28 670

-9 691
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2021

2020

-28 670

-9 691

Põhivarade kulum ja väärtuse langus

8 697

8 697

Kokku korrigeerimised

8 697

8 697

-805

-543

-20 778

-1 537

Kokku rahavood

-20 778

-1 537

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

151 389

152 926

Raha ja raha ekvivalentide muutus

-20 778

-1 537

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

130 611

151 389

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus
Kokku rahavood põhitegevusest

2

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Sihtkapital/Osakapital
nimiväärtuses
31.12.2019

345 975

Reservid

Akumuleeritud tulem

1 797

Aruandeaasta tulem
Muud muutused
netovaras
31.12.2020

345 975

1 797

Aruandeaasta tulem
31.12.2021

345 975

1 797

-59 478

288 294

-9 691

-9 691

-1

-1

-69 170

278 602

-28 670

-28 670

-97 840

249 932
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Eesti Afaasialiidu tegevjuhtkonna poolt koostatud 2021. aasta majandusaasta raamatupidamise aruanne kajastab perioodi 01.01.2021 kuni
31.12.2021.
Arvestuspõhimõtted on kooskõlas EV Raamatupidamisseaduses käsitletava hea raamatupidamistavaga. Raamatupidamise
aastaaruande koostamisel on lähtutud ka muudest Eesti Vabariigi seadusandlikest aktidest, millega reguleeritakse aruande koostamist.
Raamatupidamise aruanne kajastab õigesti ja õiglaselt MTÜ vara,
kohustusi, finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Juhatuse
hinnangul on MTÜ Eesti Afaasialiit jätkuvalt tegutsev majandusüksus.
Majandusaasta aruanne on kinnitatud Eesti Afaasialiidu üldkoosolekul. Juhatuse hinnangul on MTÜ Eesti Afaasialiit jätkuvalt
tegutsev majandusüksus.
Revidendi arvamus: Eesti Afaasialiidu tegevus vastab põhikirjale. Eeati Afaasialiidu finantstegevus on kajastatud õigesti ja vatab tegelikkusele.

Raha
Rahalised vahendid hoitakse pankades arvelduskontol (Swedbank, SEB Ühispank)ja sularaha majanduskassas.
Eesti Afaasialiidus vastutab sularaha säilimise eest juhatuse esimees.
Sularaha operatsioone tehakse Eesti Afaasialiidus minimaalselt, ainult vajadusel. Liikmetasud tasutakse Eesti Afaasialiidu liikmete poolt
sularahas või sularahata arvelduste korras.
Nõuded ja ettemaksed
Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu
kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).
Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti
tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et
nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina., arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas.
Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.
Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil
omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.
Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu
lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 1000 eur ning kasutuseaga üle ühe aasta.
Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist
võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest
valmistamisväljaminekutest. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on
järgnevad amortisatsiooninormid:
- masinad ja seadmed
- Ehitised

20 - 40% aastas
3% aastas

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

1000

Finantskohustised
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Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende
soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub
korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.
Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi
finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse
arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu
kasutades sisemise intressimäära meetodit.
Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõttel
pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse
tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist,
kajastatakse lühiajalistena

Annetused ja toetused
Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud.
Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi,
kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus,
et ettevõte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub. Sihtfinantseerimisega kaasnevaid võimalikke
kohustusi kajastatakse aruandes eraldiste või potentsiaalsete kohustustena.

Tulud
Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis
lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

Pangakontod
Kassa
Kokku raha

31.12.2021

31.12.2020

130 126

151 068

485

321

130 611

151 389
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Lisa 3 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

Kokku
Ehitised
31.12.2019
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu
Muud muutused

289 914

289 914

-151 171

-151 171

138 743

138 743

-8 697

-8 697

-1

-1

31.12.2020
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu

289 914

289 914

-159 869

-159 869

130 045

130 045

-8 697

-8 697

289 914

289 914

-168 566

-168 566

121 348

121 348

31.12.2021
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2021
Võlad töövõtjatele

12 kuu jooksul
661

661

Maksuvõlad

1 294

1 294

Muud võlad

72

72

72

72

2 027

2 027

Muud viitvõlad
Kokku võlad ja ettemaksed

31.12.2020
Võlad töövõtjatele

12 kuu jooksul
699

699

Maksuvõlad

2 133

2 133

Kokku võlad ja ettemaksed

2 832

2 832
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Lisa 5 Annetused ja toetused
(eurodes)

2021

2020

14 960

46 165

480

863

15 440

47 028

2021

2020

-21 687

-23 761

-7 306

-8 015

Kokku tööjõukulud

-28 993

-31 776

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

-28 993

-31 776

3

3

31.12.2021

31.12.2020

350

350

2021

2020

10 773

15 168

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused
Kokku annetused ja toetused

Lisa 6 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 7 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud
olulised soodustused

Arvestatud tasu

13

