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Tegevusaruanne
MTÜ Avitus asutati sotsiaalse ettevõttena 2006 a oktoobris
Avituse visioon
Eluterved inimesed, eluterve ühiskond
Avituse missioon
Avituse missiooniks on inimeste heaolu suurendamine ning stressi, masenduse ja läbipõlemise vähendamine.
Avitus sotsiaalne ettevõttena 2016 aaatal
Sotsiaalne ettevõte on organisatsioon, mis tahab lahendada mõnda ühiskonna kitsaskohta. Seda teeb sotsiaalne ettevõte oma toodete-teenuste
müügi abil. Ehk siis – sotsiaalne ettevõte tegutseb mingi konkreetse ühiskondliku eesmärgi saavutamise nimel, kasutades selleks muuhulgas
ettevõtlusega teenitud tulu.
Kuidas Avitus ühiskonnas muutusi loob? Suurt osa teenustest pakutakse projektirahastuse toel seetõttu, et muuta need kättesaadavaks väikese
sissetulekuga abivajajatele. Samade teenustega teenib Avitus ka ettevõtlustulu.
2016 aasta tulud koosnesid:
müüdud teenustest summas 50 013 eurot (ettevõtlustulu)
sihtfinantseerimistuludest summas 18 997 eurot

annetusi saadi summas 2 638 eurot
MTÜ Avitusel oli aastal 2016 täiskohaga palgalisi töötajaid kaks, projektipõhiseid töötajaid seitse.
MTÜ Avituse kinnitatud majandusaasta aruanne algab 01.01 ja lõpeb 31.12..
MTÜ Avituse juhtkonna hinnangul on MTÜ jätkuvalt tegutsev ning jätkusuutlik mittetulundusühing.
MTÜ Avituse juhatuses on neli liiget.
MTÜ Avitus ei maksnud aastal 2016 juhatuseliikmetasusid juhatuse liikmetele.

Tulemuste ja mõju raport tööst eraisikutega (2012.-2013. aasta hooaeg)

Avituse esimene eesmärk on meeleoluhäirete ja stressispektri häiretega inimeste heaolu suurendamine ning stressi, läbipõlemise ja
depressiooni vähendamine. Meeleoluhäirete alla kuuluvad depressioon (levimus Eestis ~11% elanikkonnast aasta jooksul ) ja bipolaarne häire
(Eestis levimus aastas 1-1,5% ). Stressispektri häirete alla kuuluvad erinevad ärevushäired (diagnoositud Eestis aastas ~9% elanikkonnast,
tegelik levimus on Euroopa uuringutele tuginedes ca 22% ).
Avituse teine eesmärk on Eesti lapsevanemate vanemlike teadmiste ja oskuste suurendamine, et ennetada vaimse tervise probleeme.
Sotsiaalministeeriumi uurimus näitab, et 45% vanematest tunneb mõnikord, et ei saa lapsevanemana hakkama, 62% ei tea, kuidas peaks
lapsevanemana käituma ja 56% tunneb mõnikord, et vajaks lapsevanemana nõu või abi, aga ei tea, kuhu pöörduda.
Nende vajaduste katmiseks pakub Avitus võimalusi psühhoharidusliku rühmatöö ja koolituste, individuaalse nõustamise ning interneti
toetusgrupi raames.
Tegevused
Meeleoluhäirete valdkonnas
Avitus pakub psühhoharidusliku rühmatöö ja koolituste (nii pikad programmid kui lühikoolitused), individuaalse nõustamise ja interneti
toetusgrupi raames võimalusi isiksusearenguks, positiivsemate toime-tulekuviiside, suhtlemisoskuste ja käitumismustrite õppimiseks ning
eneseusu ja aktiivsuse suurendamiseks.
Vanemahariduses
Psühhoharidusliku rühmatöö, kooli-tuste ja individuaalse nõustamise ning interneti toetusgrupi raames pakub Avitus võimalust omandada
rohkem vanemlikke oskusi, saada parem arusaam endast kui lapsevanemast ja oma lastest ning omandada positiiv¬semad suhtlemis- ja
käitumisviisid peres.

Tegevusmahud –
Abi saajate arv

07/2012
- 06/2013

07/2011
- 06/2012

Kasv
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Meeleoluhäirete valdkonnas

760

213

257%

Vanemahariduse valdkonnas

284

35

711%

Interneti tugigrupis

2400

1970

22%

Tugi organisatsioonidele: tulemuste ja mõju raport (2012.-2013. aasta hooaeg)

Avituse eesmärgiks on inimeste heaolu suurendamine ning stressi, läbipõlemise ja depressiooni vähendamine. Organisatsioone aidates on meie
eesmärgiks sisekliima ja töötulemuste paranemine. Abistavate elukutsete1 puhul aitame täiendada töötajate kompetentsust psüühiliste
probleemide ja arenguprotsesside alal ja parandada nende enesehoidmise oskuseid.
Püsistress puudutab iga viiendat inimest ning depressioon esineb pea igal kümnendal inimesel2 ning need probleemid mõjutavad tugevalt tööga
toimetulekut alandades inimese töövõimet 30-40%. Tööga seotud terviseprobleemidest on püsistress üks kõige sagedamini registreeritutest,
sellest tulenevad probleemid on töölt haiguspäevade võtmise põhjuseks 50-60% juhtudest. Depressioon on püsiva töövõimetuse otsese
põhjusena Euroopas I kohal3. Eestis on 22% töövõimetustest põhjustatud psüühikahäiretest (23 000 inimest 2013.a.)4.
Läbipõlemissündroom ohustab kõige enam neid, kelle tööks on teiste aitamine ja mõjutamine ning kelle töös esineb kiiresti vahelduvaid,
ootamatuid ja kriitilisi kliendisuhteid. Näiteks peetakse sotsiaaltöötajaid keskmisest kõrgema läbipõlemisriskiga töötajate grupiks5. Abistavate
elukutsete spetsialistidel napib tihti võimalusi supervisiooniks või nõustamiseks, et ennast hoida.
Avitusel on aastast 2004 kogemus töötamisel meeleoluhäirete6 ja peretöö valdkonnas (eelmisel hooajal osales koolitustel ca 1000 inimest),
aastast 2009 oleme töötanud tööelu toetavate programmidega Euroopa Sotsiaalfondi rahastusel. Organisatsioonidele pakume positiivse vaimse
tervise koolitusi, meeskonnakoolitusi ning supervisiooni teenuseid.
Avitus ei tegele pinnapealse positiivsuse edendamisega. Hindame pidevalt tegevuste mõju ja osalejate rahulolu. Eelnevalt nimetatud
probleemide lahendamiseks pakub Avitus võimalusi lühikoolituste, pikkade koolitusprogrammide ja supervisioonitöö raames. Teenuste kvaliteedi
tagamine on meile väga oluline. Sügavama mõju saavutamiseks kasutame tavakoolitust, aktiivõpet ja teraapilisi protsesse ühendavaid
töömeetodeid ja programme.
Tegevused organisatsiooniteenustes
Meeskondadele (sh äriorganisatsioonid)
Psühhoharidusliku rühmatöö, kooli-tuste ja individuaalse nõustamise ning interneti toetusgrupi raames pakub Avitus võimalust omandada
rohkem vanemlikke oskusi, saada parem arusaam endast kui lapsevanemast ja oma lastest ning omandada positiiv¬semad suhtlemis- ja
käitumisviisid peres.
Abistavate elukutsete spetsialistidele ja meeskondadele
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Avitus pakub lühikoolituste ja pikemate koolitusprogrammide raames võimalusi teadmiste ja kogemustepagasi täiendamiseks psüühiliste
probleemide, isiksusearengu protsesside ning esmatasandi sekkumisviiside osas. Lisaks pakutakse võimalust täiendada enesehoidmise
pagasit.

Tegevusmahud –
Abi saajate arv

07/2012
- 06/2013

07/2011
- 06/2012

Organisatsioonikoolitustel
osalejad

515

0

Organisatsioonide hulk

15

0

Kasv

2014 aastal lisandus ...
Eksperdi ja huvikaitsetöö töövõimereformi ettevalmistuses. Partneriteks Sotsiaalministeerium, Riigikogu sotsiaalkomisjon, Eesti Töötukassa.
Vaimse tervise valdkonna huvikaitsetöö Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioonis.
Alustati supervisiooniteenuse pakkumist
Pakutakse nõustamisteenuseid Eesti Töötukassale ja Sotsiaalkindustusametile.
2016 aastal lisandus ...
Eesti kogemusnõuatajate katusorganisatsiooni loomise ettevalmistamine. Kogemusnõustajate täiendatud riikliku õppekava väljatöötamine.
Psüühikahäiretega inimeste esindamine Eesti Puuetega inimeste kojas ja avaliku sektroi asutustes.

Strateegilised eesmärgid aastateks 2014 – 2018
Teenused
* 2018. aastaks on Avitus pakkunud kvaliteetseid teenuseid meeleoluhäirete ennetamiseks ja leevendamiseks ~8600 inimesele nõustamiste ja
koolituste näol ning ~5400 inimesele internetisekkumiste kujul. Teenuste mõju ja tulemuslikkust on järjepidevalt hinnatud erinevate indikaatorite
ja mõõtmisvahenditega. Hindamiste tulemused on avalikustatud.
Huvikaitse (meeleoluhäiretega inimestele kättesaadava, kvaliteetse ja õigeaegse teenuse tagamiseks)
* 2015 aastaks on töövõimereformis sisse viidud psüühikhäiretega patsiente arvestavad muudatused reformi hindamismetoodikas ning
kavanadatvate tegevuste nimekirjas.
* 2016. aastaks on Riigikogule esitatud uus Eesti Vaimse Tervise Poliitika Alusdokument Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni kaudu.
* 2018. aastaks on vaimse tervise poliitika põhimõtted jõudnud riiklikesse tegevuskavadesse
* 2018. aastaks on stigmatiseerimine vähenenud, üldine teadlikkus meeleoluhäirete kohta on tõusnud, ühiskonna hoiakud on muutunud
positiivsemaks tänu teavitustööna ilmunud 50 meediakajastusele ja 100 lühikoolitusele
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2016

31.12.2015

10 175

3 923

5 013

36 723

15 188

40 646

Materiaalsed põhivarad

180

270

Kokku põhivarad

180

270

15 368

40 916

Laenukohustised

3 315

24 560

Võlad ja ettemaksed

3 204

16 306

Kokku lühiajalised kohustised

6 519

40 866

6 519

40 866

50

1 122

Aruandeaasta tulem

8 799

-1 072

Kokku netovara

8 849

50

15 368

40 916

Lisa nr

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad
Põhivarad

Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised

3

Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2016

2015

Annetused ja toetused

71 648

105 315

Kokku tulud

71 648

105 315

Mitmesugused tegevuskulud

-28 114

-62 579

Tööjõukulud

-34 644

-43 718

-90

-90

-62 848

-106 387

8 800

-1 072

-1

0

8 799

-1 072

Lisa nr

Tulud

Kulud

Põhivarade kulum ja väärtuse langus
Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Intressikulud
Aruandeaasta tulem
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2016

2015

8 800

-1 072

90

90

Muud korrigeerimised

4 840

0

Kokku korrigeerimised

4 930

90

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

26 869

-18 149

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus

-9 793

33 528

6

0

30 812

14 397

Saadud laenude tagasimaksed

-24 560

-22 910

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

-24 560

-22 910

Kokku rahavood

6 252

-8 513

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

3 923

12 436

Raha ja raha ekvivalentide muutus

6 252

-8 513

10 175

3 923

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised
Põhivarade kulum ja väärtuse langus

Makstud intressid
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood finantseerimistegevusest

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

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2014

1 122

1 122

-1 072

-1 072

50

50

Aruandeaasta tulem

8 799

8 799

31.12.2016

8 849

8 849

Aruandeaasta tulem
31.12.2015
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Avitus raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas hea raamatupidamistavaga ja põhineb soetusmaksumuse printsiibil. Hea
raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamisseaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamistoimkonna
poolt väljaantud juhendid.
MTÜ Avitus kasutab tulemiaruande koostamisel EV Raamatupidamise seaduse lisas nr 2
toodud kasumiaruande skeemi nr 1, mis on kohaldatud vastavusse mittetulundusühingu tegevuse iseloomuga.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha
Raha ja raha ekvivalendid rahavoogude aruandes sisaldavad kassas oleva sularaha ja pangakontode saldosid.
Nõuded ja ettemaksed
Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu
kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused).
Finantskohustised
Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühiajalised 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. 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.
Annetused ja toetused
Sihtfinantseerimine
Sihtfinatseerimist kajastatakse tuluna neis perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine oli mõeldud.
Varade sihtfinantseerimist kajastatakse brutomeetodil – sel teel soetatud vara võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses. Soetatud vara
amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustus tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul.
Tulud
Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis
lähtudes valmidusastme meetodist. Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki
tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale,
müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust
mittetulundusühing Avitus 2011. a. majandusaasta aruanne saadava tasu laekumine on tõenäoline.
Tulud liikmemaksudest ning intressituludes on kajastatud kassapõhisusest lähtudes.
Kulud
Kulud on kajastatud tekkepõhiselt.
Seotud osapooled
MTÜ on aastaaruande koostamisel lugenud seotud osapoolteks juhatuse liikmeid.
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Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2016
Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks

31.12.2015
Ettemaks

Maksuvõlg

934

1 691

1 601

1 609

Kohustuslik kogumispension

105

203

Töötuskindlustusmaksed

113

211

Sotsiaalmaks

Ettemaksukonto jääk

3 924

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

2 753

3 924

3 714

Lisa 3 Laenukohustised
(eurodes)

31.12.2016

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

1 - 5 aasta
jooksul

üle 5 aasta

Lühiajalised laenud
Laen eraisikutelt

3 315

3 315

Lühiajalised laenud
kokku

3 315

3 315

Laenukohustised
kokku

3 315

3 315

31.12.2015

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

1 - 5 aasta
jooksul

üle 5 aasta

Lühiajalised laenud
Laen Avitus APV OÜ-lt

395

395

Laen eraisikutelt

10 215

10 215

Laen eraisikutelt

13 950

13 950

Lühiajalised laenud
kokku

24 560

24 560

Laenukohustised
kokku

24 560

24 560

Lisa 4 Võlad tarnijatele
(eurodes)

31.12.2016

31.12.2015

Võlad tarnijatele

445

11 642

Kokku võlad tarnijatele

445

11 642
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Lisa 5 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

2016

2015

25 534

32 674

9 111

11 044

34 645

43 718

2

2

31.12.2016

31.12.2015

4

4

2016

2015

19 661

0

Lisa 6 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2017
mittetulundusühing AVITUS (registrikood: 80243366) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

ANNELY VALDMANN

Juhatuse liige

28.06.2017

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Mujal liigitamata sotsiaalhoolekanne majutuseta

88991

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Mobiiltelefon

+372 53866825

Mobiiltelefon

+372 56696105

Mobiiltelefon

+372 53460287

Mobiiltelefon

+372 5045943

E-posti aadress

avitus@avitus.ee

