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Tegevusaruanne
MTÜ CONVICTUS EESTI TEGEVUSARUANNE

Mittetulundusühing Convictus Eesti alustas oma tegevuse 2002. aasta oktoobri lõpus.
Convictus’e mission on toetada uimastisõltlasti alustamaks väärtuslikku elu uimastiteta. Convictuse töö
põhisuunaks on uimastisõltlaste psühhosotsiaalne toetamine.
Convictus’e visioon on, et Eesti ühiskonna toetus uimastisõltlaste väärtusliku narkootikumide vaba eluni
jõudmiseks on tõusnud Euroopa keskmisele tasemele
Convictus’e põhiväärtused on:
- Hoolime inimestest, kes on sattunud uimastisõltuvusse ning nakatunud HIV'i, ei süüdista ega alaväärista neid;
- arendame pidevalt ennast ja organisatsiooni ning viime ellu uuenduslikke ideid;
- aidates teisi, aitame realiseerida iseend selles maailmas.
Convictuses töötavad nii eriala spetsialistid kui ka endised uimastisõltlased. Kõik Convictuse poolt osutatavad
teenused on tasuta.
2013.a. seisuga organisatsioonis oli keskmiselt 15 töötajat.
2013. aasta projektid ja tegevused:
Süstlavahetus ja uimastisõltlaste konsulteerimine (01.01.2013-31.12.2013)
Süstlavahetuse teenuse eesmärk on eemaldada ringluses potensiaalselt nakatunud süstlad ning pakkuda
uimasisõtlastele kergesti ligipääsetavaid teenuseid. Lisaks loob süstlavahetus uimastisõltlasega kontakti, mille
raames on hõlpsam pakkuda terviseteenuseid, nõustamist, informatsiooni jagamist.
Käesolev teenuse koosneb järgmistest tegevustest: süstalde vahetus, kondoomide ja infomaterjalide jagamine,
uimastisõltlaste konsulteerimine, tänavatöö, uimastisõltlaste sugulaste nõustamine, klientide suunamine teistesse
sotsiaal- ja meditsiinilisesse institutsioonidesse, HIV- kiirtestimine ja sotsiaalnenõustamine. Töö toimus Tallinna
linnas ja Harjumaal (Maardu linn). 2013. aasta projekti rahastati Tervise Arengu Instituudi poolt.
Tugigrupid HIV-positiivsetele ja uimastisõltlastele kõikides Eesti vanglates (01.01.2013-31.12.2013).
Käesoleva projekti raames viidi läbi tugirühmasid HIV-positiivsetele ja sõltuvusprobleemidega kinnipeetavatele
Eesti vanglates. Tegevuse sihtrühmaks olid
HIV-positiivsed kinni peetavad isikud ja uimastisõltuvusprobleemidega kinni peetavad isikud Tartu vanglas.
Sihtrühma seas on nii meesoost, naissoost kui ka alaealised kinni peetavad isikud, nii süüdimõistetud kui
eeluuritavad. Ühes kuus toimus Tartu Vanglas vähemalt 16 grupikohtumist, Töökeelteks kõikides vanglates oli
eesti ja vene keel.
Kunstiteraapia uimastisõltlastele ja nende lähedastele. (01.02.2013-31.12.2013)
Kunstiteraapia on mõeldud tervenenevatele uimastisõltlastele ja nende lähedastele ning selle eesmärgiks on
motiveerida läbi kunstiteraapiliste tegevuste uimastisõltlaste tahet jätkata sõltuvusest tervenemisega ja toetada
läbi kunstiteraapiliste tegevuste uimastisõltuvusest puudutatud inimeste toimivate lähisuhete taastumist. Projekti
vältel toimus kord nädalas loovteraapia sessioon, milles kasutati loovteraapia grupitöö võtteid toetamaks sõltlasi
ja nende lähedasi oma eluga paremaks toimetulekuks. Lisaks viidi kord kuus läbi kunstiteraapia sessioon Harku
Vanglas. Projekti raames osales kokku 70 uimastisõltlast ja 90 uimastisõltlase lähedast. Projekti rahastas Tallinna
Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.
Sõltuvusprobleemiga isikutele ja nende lähedastele vaimset tervist ja töövõimet toetavate
nõustamisteenuste osutamine Tallinnas. (01.02.2013 - 31.12.2013)
Sõltuvusprobleemidega isikute nõustamisteenuste eesmärk on nõustatava isiku vaimse tervise, töövõime ning
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lahendada. Teenuse raames pakkus Convictus järgmisi nõustamise teenuseid : individuaalset
sotsiaalsetnõustamist, psühholoogilise nõustamist ja kogemusnõustamist. Projekti raames nõustati 164
sõltuvusprobleemidega isikut ja nende lähedast. Projekti rahastas Euroopa Sotsiaal Fond ja Tervise Arengu
Instituut.
„Health Promotion for Young Prisoners” (01.04.2010 – 01.03.2013)
Alates 2010. aastast osales MTÜ ConvictusEuroopa Komisjoni õigus-, vabadus- ja turvalisusküsimuste
peadirektoraadi poolt rahastatavas projektis, mille eesmärk on selgitada välja, millised on tervist edendavad
teenused noortele kinnipeetavatele projektis osalevate riikide seas. Projekti eestvedav partner on
Wissenschaftliches Institut der Ärzte Deutschlands (WIAD). Connvictus osales käesoleva projektis raames 2013
aastal kokku kahel tööseminaril. 2013 aastal alustati projekti raames noorte kinnipeetavate tervist edendava
käsiraamatu koostamist, mis valmib 2013. aasta aprilli lõpuks. Lisa infot projekti osas leiab siit:
http://hpyp.eu/reports.php
Sotsiaalnenõustamine (01.02.2013-31.12.2013)
Projekti eesmärk on läbi sotsiaalse nõustamise edendada süstivate uimastisõltlaste ja nende lähedaste
elukvaliteeti. Projekti konkreetsemad eesmärgid pakkuda süstivatele narkomaanidele ja nende lähedastele:
sotsiaalset nõustamist.Uimastisõltaste ja nende lähedastele sotsiaalse nõustamise pakkumine sh abi eluaseme
leidmisega, isikut tõendavate dokumentide taastamise ja vormistamisega, töökohtade leidmisega, lastega seotud
probleemide lahendamisega ja võlgade menetlamisega. Projekti raames on pakutud sotsiaalselt nõustamist
vähemalt 400 uimastisõltlastele ja nende lähedasele. Projekti rahastas Tallinna Sotsiaal.-ja Tervishoiuamet.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2013

31.12.2012

32 354

44 785

1 946

15 149

34 300

59 934

34 300

59 934

Võlad ja ettemaksed

15 992

14 883

Kokku lühiajalised kohustused

15 992

14 883

15 992

14 883

45 051

25 732

-26 743

19 319

18 308

45 051

34 300

59 934

Varad
Käibevara
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevara
Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused

Kokku kohustused
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2013

2012

180 340

274 739

1

664

180 341

275 403

0

550

-46 301

-52 154

Tööjõukulud

-160 783

-204 480

Kokku kulud

-207 084

-256 084

Põhitegevuse tulem

-26 743

19 319

Aruandeaasta tulem

-26 743

19 319

Tulud
Annetused ja toetused
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
Jagatud annetused ja toetused
Mitmesugused tegevuskulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2013

2012

-26 743

19 319

13 203

1 192

1 109

9 343

-12 431

29 854

-12 431

29 854

44 785

14 931

-12 431

29 854

32 354

44 785

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Varude muutus
Kokku rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2011

25 732

25 732

Korrigeeritud saldo 31.12.2011

25 732

25 732

Aruandeaasta tulem

19 319

19 319

31.12.2012

45 051

45 051

Korrigeeritud saldo 31.12.2012

45 051

45 051

-26 743

-26 743

18 308

18 308

Aruandeaasta tulem
31.12.2013
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Convictus 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea
raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded
on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise
seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. MTÜ Convictus kasumiaruanne on koostatud
Raamatupidamise seaduse toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil
Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused
Raha
Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes
kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid
kajastatakse otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused
Tehingud välisvaluutas kajastatakse raamatupidamises tehingupäeval kehtinud Eesti Panga valuuta kursi alusel. Aruandes on valuutapõhised
monetaarsed kirjed ümber hinnatud bilansikuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja
kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna
Nõuded ja ettemaksed
Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid
eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on sõltuvalt ebatõenäoliselt laekuva
nõude tekkimise põhjustest kantud täies ulatuses üldhalduskuludesse. Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on ületatud rohkem
kui 180 päeva võrra, on kantud kuludesse täies ulatuses. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.
Varud
Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud
varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.
Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit. Lõpetamata- ja valmistoodangu puhul on
tootmise üldkulusid varudele jagatud lähtudes ettevõtte normaalsetest tootmismahtudest.
Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Materjale
ja lõpetamata toodangut hinnatakse alla juhul, kui nendest valmistatavate valmistoodete hinnanguline soetusmaksumus ületab samade
valmistoodete neto realiseerimismaksumuse
Materiaalne ja immateriaalne põhivara
Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 1500 euro ning kasutusega üle ühe aasta.
Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist
võimaldavatest väljaminekutest. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööaedest.
Ettevõte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised
amortisatsiooninormid/kasulikud eluead:
Materiaalse põhivara grupp Amortisatsiooninorm Kasulik eluiga
Maa
ei amortiseerita
ei amortiseerita
Ehitised ja rajatised
5– 10%
10 – 20 aastat
Seadmed
15– 25%
4 – 6 2/3 aastat
Sõidukid
25– 30%
3 – 4 aastat
Muu inventar
30– 50%
2 – 3 aastat
Tulud
Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse
proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.
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Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast

Lisa 2 Raha
(eurodes)

Kokku raha

31.12.2013

31.12.2012

32 354

44 785

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2013

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

1 - 5 aasta jooksul

1 218

1 218

Võlad töövõtjatele

14 774

14 774

Kokku võlad ja
ettemaksed

15 992

15 992

31.12.2012

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

1 - 5 aasta jooksul

Võlad tarnijatele

5 275

5 275

Võlad töövõtjatele

9 608

9 608

14 883

14 883

Kokku võlad ja
ettemaksed

üle 5 aasta

üle 5 aasta

Lisa 4 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

2013

2012

122 021

153 586

38 762

50 894

160 783

204 480

17

21
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