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Prader-Willi Sündroomi Ühing 2012. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

Kuigi Eestis on väga vähe PWS-ga lapsi ja nendega eelnevalt mitte kokku puutunud inimesed ei tea nende iseärasustest kuigi palju, on

vanemad ja profesionaalid tänu ühingu eelnevale tööle suhteliselt hästi informeeritud kõigist probleemidest. Tänu põhjalikule ja funktsionaalsele

kodulehele on info kergesti kättesaadav ja kaasaegne. Tagasisidest professionaalidelt ja ka vanematelt on kostnud väga positiivseid noote nii

sisu kui ka vormi osas.

PWS on praeguses teadusmaailmas väga põhjalikult uuritav haruldane sündroom ning uusi (ja tihti laste elukvaliteeti oluliselt mõjutavaid)

sõnumeid tuleb alatasa juurde, kuigi põhiprobleemile – liigsöömine ja toidu kättesaamatusest tingitud raevuhood, ei ole seni suudetud ravi leida.

Seega on ka Eestis nii vanemate kui laste peamine valupunkt pidev stress teemal toit ja selle kättesaamine, sagedased jonni- ja raevuhood.

Laste puhul lisandub nördimus võimetusest end arusaadavalt väljendada ja vanemate puhul kohati käegalöömise tunde tajudes oma piiratud

võimeid last aidata.

Varasemast kogemusest jõudsime ühiselt järeldustele, et sellise stressirohke pereelu puhul on äärmisel oluline, et oleks ventiil, mille kaudu nii

vanemad kui lapsed saaksid nö auru välja lasta, saades kasvõi korra aastas kokku ”omasugustega” – nendega, kes mõistavad nende muresid

poolelt sõnalt ja oskavad reflekteerida ning kogemusi jagada. Seepärast on viimase aasta kokkusaamisel põhirõhk olnud koos veedetud ajal

mitte niivõrd koolitustel ja ettekannetel, kuigi talvelaagris oli ka neid. Kokkuvõttes tõstab see osalejate enesetunnet ja annab kindluse, et on

olemas kasvõi keegi, kes on võimeline neid mõistma ja vajadusel hea sõna või teoga aitama. Kuna ühte kõigile sobivat aega on suurema

seltskonna puhul väga raske leida, on oluline, et lastega kogunemised toimuksid vähemalt kaks korda aastas, sest siis käib laagrist läbi

enam-vähem kogu ühingu liikmeskond. 

Sel aastal toimus suvelaager juunis Võsul, kus oli programmis ka ettekanne eripedagoogikast sama eriala lõpetanud Liina Petersonilt.

Teine kokkusaamine algas teaduslik-praktilise konverentsiga novembrikuises Tartus. Külalisteks olid prof.Antony Isles, kes rääkis PWS-i

modelleerimisest hiirtel ja selle tulemustest ning Briti vanemate esindaja Jackie Waters, kes rääkis suhtlemisest professionaalide ja pressiga.

Meie ´oma inimestest´ esinesid väga huvitavate ettekannetega dr.Eve Õiglane-■lik ja dr.Tiina Stelmach.

Edasi jätkus üritus juba perelaagrina turismitalus. Üritus läks väga hästi korda ja konverentsist võttis osa üle 50 inimese. 

2012.a. toimus muudatus ka ühingu juhtimises. Nimelt, asutajaliikmed ja aktiivseimad eestvedajad Renata Sõukand ja Raivo Kalle otsustasid

võtta pausi ja juunis toimunud üldkoosolekul valiti uuteks liikmeteks Reet Paloson ja Elena Naydanova. Endistest liikmetest jätkab Marika

Vasemägi.

Aasta jooksul tehti koostööd teiste organisatsioonidega: EPIKoda, Eesti Agrenska Fond, IPWSO, PWSA(UK), 

TÜK lastekliinikum.

Ühingut toetas rahaliselt EPIKoda.

Kokkuvõtteks võib öelda, et 2012 aasta oli edukas: korraldatud laagrid ja konverents läksid korda ja loodetavasti on tõusnud ka teadlikkus PWS-i

hariduslikest, toitumuslikest ja meditsiinilistest erivajadustest nii vanemate kui ka lähedal seisvate inimeste hulgas. 

Uueks aastaks on planeeritud kaks perelaagrit-koolitust, rahvusvahelise ja Eestisisese koostöö jätkamine ja kodulehe arendamine.

Aruande koostas:

Marika Vasemägi



4

Prader-Willi Sündroomi Ühing 2012. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2012 31.12.2011

Varad   

Käibevara   

Raha 2 184 1 978

Nõuded ja ettemaksed 54 54

Kokku käibevara 2 238 2 032

Kokku varad 2 238 2 032

Kohustused ja netovara   

Kohustused   

Lühiajalised kohustused   

Võlad ja ettemaksed 11 9

Kokku lühiajalised kohustused 11 9

Kokku kohustused 11 9

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 2 023 2 020

Aruandeaasta tulem 204 3

Kokku netovara 2 227 2 023

Kokku kohustused ja netovara 2 238 2 032
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2012 2011

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 156 20

Annetused ja toetused 4 134 5 342

Tulu ettevõtlusest 50 0

Muud tulud 3 0

Kokku tulud 4 343 5 362

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -3 672 -4 187

Mitmesugused tegevuskulud -39 -106

Tööjõukulud -431 -1 070

Kokku kulud -4 142 -5 363

Põhitegevuse tulem 201 -1

Finantstulud ja -kulud 3 4

Aruandeaasta tulem 204 3
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2012 2011

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 201 -1

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 2 -275

Laekunud intressid 3 4

Kokku rahavood põhitegevusest 206 -272

 

Kokku rahavood 206 -272

 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 1 978 2 250

Raha ja raha ekvivalentide muutus 206 -272

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 2 184 1 978
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2010 2 020 2 020

Korrigeeritud saldo 31.12.2010 2 020 2 020

Aruandeaasta tulem 3 3

31.12.2011 2 023 2 023

Aruandeaasta tulem 204 204

31.12.2012 2 227 2 227
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Prader-Willi Sündroomi Ühing on koostanud 2012.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt Raamatupidamise seaduse

hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega

ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Rahalised vahendid on bilansis õiglases väärtuses.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne

nende nominaalväärtusega.

Tulude ja kulude aruandes on tulud ja kulud kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

MTÜ Prader-Willi Sündroomi Ühingu aruandlusperiood on 1.jaanuarist kuni 31.detsembrini.

Raha

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes

kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2012 31.12.2011

Sularaha kassas 54 9

Arvelduskontod 2 130 1 969

Kokku raha 2 184 1 978

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2012 31.12.2011

Maksuvõlg Ettemaks

Sotsiaalmaks 11 14

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 11 14
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Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2012 2011

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 126 0

Sihtotstarbelised tasud   

Osavõtutasud 30 20

Kokku liikmetelt saadud tasud 156 20

Lisa 5 Tööjõukulud
(eurodes)

 2012 2011

Palgakulu 321 796

Sotsiaalmaksud 110 274

Kokku tööjõukulud 431 1 070

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
70 546

Lisa 6 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2012 31.12.2011

Füüsilisest isikust liikmete arv 35 35

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2012 2011

Arvestatud tasu 250 730



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2013

Prader-Willi Sündroomi Ühing (registrikood: 80240577) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

MARIKA VASEMÄGI Juhatuse liige 03.07.2013

ELENA NAYDANOVA Juhatuse liige 05.07.2013

REET PALOSON Juhatuse liige 06.07.2013



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Tervisehäiretega isikute ühendused ja nende liidud;

puuetega inimeste ühendused ja nende liidud,

erivajadustega inimeste kaitseühendused

94997 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 5022394

E-posti aadress pws@pws.ee

E-posti aadress renata@folklore.ee


