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Avatud Lootuse Fond (edaspidi ka Fond) alustas oma tegevust 3 aastat tagasi veebruaris, mil esmalt
tutvusime valdkonnas tegutsejatega üksikult ja valmistasime ette kohtumist kõigi Eestis tegutsevate
kristlike rehabilitatsioonikeskustega. Peale seda hakkasime seadma sihte nendega, kes soovisid koos
valdkonda arendada ja üheskoos kasvada. Aktiivset koos-tegutsemise aega on tänaseks natuke üle 2
aasta.
Meie peamine eesmärk on tugevdada ja arendada KRISTLIKU rehabilitatsioonitööd alkoholi-, narko- ja
ravimisõltlastega.
Meie missiooniks on teenida kristlikke rehabilitatsioonitööd tegevaid organisatsioone, pakkuda neile
igakülgset abi, mis iganes nad vajavad ning arendada nendega koos valdkonda.
Avatud Lootuse Fondi Ümarlauas tegutseb tänaseks 13 organisatsiooni, 2020. aastal liitus kaks uut
organisatsiooni: Living Israel Toetav Abi MTÜ ning VIVICUM OÜ.
Lisaks Ümarlauda kuuluvatele, tegutseb Eestis veel organisatstoone kristliku rehabilitatsioonitöö
valdkonnas, kes teevad samuti väga head tööd, kuid pole liitunud meie osalusringiga. Kristlikud keskused
omavad kokku ca 350 voodikohta abivajajatele, riigil on alla 100 koha, lisaks tegutsevad veel
mittestatsionaarsed nõustamiskabinetid.

2020 aasta alguses nägime ette,
o
et peaksime rohkem tegema „case by case“ – nii ka läks, planeeritult ja Covidiga koos. Mõtteks
on siin, et üldine julgustuse tase on hea, vaja on rätsepaülikonna tööd.
o

Samuti soovisime laiendada Fondi „telgivaiu“ – selles valdkonnas toimus suur spurt.

o
Sõnastasime ka, et meie töö on vabal tahtel, kedagi sundida ei saa. Liigume nii, nagu partnerid
tahavad vastu võtta ja lootes armule. Meie võimalus on pakkuda teadmisi, infot, koostööd, et toimuks
areng.
o
Tõdesime ka, et me ei ole sõjas riigiga, on palju võimalusi teha koostööd – siin valdkonnas
toimus palju läbimurdeid. Loodame, et see jätkub ka valitsuse vahetumisel.
o
Oluline tõdemus oli eesmärke seades ka, et peame olema väga avatud, sest lahendused võivad
tulla suundadest, kust me neid ei oodanud ja nii ka tõesti taas läks.

Kokkuvõttes aastat 2020 saame öelda, et suur töö on ära tehtud. Ja seda erilistes tingimustes – Covid –
palju muutusi, paindlikkust ja avatust – kuid siiski kõik on olnud arengus ja kasvav. Võime öelda, et
südames olnud plaanid said teostatud, kuigi tihti omal uuel moel.
2020. aastal toimusid mõned murrangud suhetes, ühena sulatas jääd jalgpalliturniir, kus võidu võttis
Heategevusfond Taastõusmine SA.
Samuti saime riigieelarvelise Covid toetuse saamisel olla abiks ka väljaspool Ümarlauda olevatele
organisatsioonidele.
Suur kasv toimus ka erinevate organisatsioonidega koostöös: KÜSK, NordAN, Ukraina, Ümarlaud, jne –
kõigest saab lugeda järgnevast.
Võib kindlalt öelda, et Avatud Lootuse Fond on tulnud selleks, et jääda. Meie mõju valdkonnale on
oluline. Seda nii üldises plaanis kui ka iga üksiku partnerorganisatsiooni arengus. Näiteks võib tuua
kasvõi programmivõimekuse (Living Israel Toetav Abi alustas Dunklin programmiga, jt) ja taristu arengud

(väga paljud), erinevad kommunikatsiooni arengud ja ka uued algatused paljudel, jne, jne. Igaüks on
teinud suure arenguhüppe, heameel on olla nende muutustega kaasas.
2020. aasta lõppedes võime tõdeda ka, et lojaalsus koostööle ja valdkonna arengule Ümarlaua liikmetel
on suur, see on 100% võimalikust.
Samuti on ühiskonnas kasvav teadmine, et kristlikud keskused aitavad sõltlasi, olnud oluline. Abi
vajatakse, seda küsitakse ning lootuse sõnum levib.
Tänasteks suurimateks väljakutseteks organisatsioonides on personaliga ja juhtimisega seonduv ning
seepärast ei ole tihti neil võimalik vastu võtta ka täit abi ja areneda. Kuid heameel on, et keegi ei anna
alla, me liigume koos edasi.

Vaatamata Covidile on 2020. aasta jooksul toimunud tohutult palju, siinkohal toome esile meie arvates
tähtsama, mis omakorda ei ole tähtsuse järjekorras.

1. TOIMUNUD ÜMARLAUAD
Eesmärgiks on keskuste ja nendevahelise koostöö arendamine, valdkonnas tegutsevate
organisatsioonidega koostöö arendamine. Osadus, üksteise toetamine. Tõstatatud teemad on valdkonda
ja organisatsioone edasiviivad, elust enesest (liikmete vajadused).
Seoses Covidiga õnnestus teha 3 kogunemist, mitmeid plaane selles osas tuli muuta ja ära jätta. Need
kohtumised on väga olulised ja vajalikud ka uuel aastal jätkata.

2. PROJEKTIFOND
Aastal 2019 asutatud ühine projektifond on heaks väljundiks külvata teineteise ellu. Otsene fondi
eesmärk on rahaliselt toetada inimeste ja taristu arengut.
Oleme 3. voorus toetanud kokku 8 projekti, summas 9550 eurot.
Sellel aastal saime toetada:
o

Katuse renoveerimisest Karsklusselts Uus Põlvkond MTÜ.

o

Päästearmee õueala telgi soetamist.

o

MTÜ Uus Võimalus põranda renoveerimist.

o
Sammud Vabadusse MTÜ Järvamaal, õhksoojuspumba soetamiseks. See on üks osa hoone teise
korruse renoveerimisest.
o

Samaaria Eesti Misjoni Pärnu osakond renoveeris küttesüsteemi ning katlamaja.

o

MTÜ Uus Võimalus Elektrilevi võrguga liitumise osamakse.

2019. aastal said toetust: Päästearmee Eestis varikatuse ehitamine ning MTÜ Sammud Vabadusse
keskuse teise korruse väljaehitamine.

3. FONDI TEGEVUSE LAIENEMINE
Eelmise aasta alguses rääkisime fondi tegevuse laiendamisest, „telgivaiade“ laiemale tõmbamisest ja
2020 ka paljud uksed lahti läksid.
o
Viljam Borissenko kui Fondi juhatuse liige määrati lisaks ka KÜSK nõukogu liikmeks, seega saame
otseselt kaasa rääkida kodanikuühiskonna arendamisele Eestis.
o
Avatud Lootuse Fondil on au kuuluda nüüdsest ka Põhjamaade alkoholi- ja narkopoliitika eest
seisva võrgustiku NordAN perre. Viljam Borissenko valiti ka Eesti esindajana NordAN-i juhatuse liikmeks.
Oluline on kuulda, kuidas toimuvad poliitikad põhjamaades ja saada sealt ideid ja toetust.
o
Samuti saime võimaluse kuuluda ja kaasa rääkida poole aasta vältel Sotisaalministeeriumi poolt
kokku kutsutud toidujääkide vähendamise, annetamise ja abivajajate paremale aitamisele suunatud
ümarlaual, kuhu tulid regulaarselt kokku palju organisatsioone üle Eesti, kelle vastutus või tegevus
mõjutab toiduabi või toidujääke. Eesmärk oli arutada, kuidas raisata vähem ja samas aidata abivajajat
paremini. Sellest töörühmast peaks kasvama välja suur arenguhüpe Toidupanga tegutsemise valdkonnas
üle Eesti.
o
Jätkub 2019. aastal alguse saanud koostöö suhe ISAAC (International Substance
Abuse&Addiction Coalition) võrgustikuga. ISAAC võrgustikku kuulub täna pea 2500 organisatsiooni 60nest erinevast riigist, see on ülemaailmne kristlik võrgustik tänavatöö, nõustajate ja
rehabilitatsioonikeskuste töötegijatele – kõigile neile organisatsioonidele, kes soovivad aidata sõltlasi:
alkohoolikuid, narkomaane, ravimi- jt sõltlasi.
o
o
o

Märgiline on ka valdkonnas koostöö laienemine Lätti ja Ukrainasse.
Uuel aastal on mõtteks korraldada esimene Balti riikide kristliku rehabilitatsioonitöö konverents.
Osaleme ka igakuisel katusorganisatsioonide zoom-kohtumistel. Lätis on arenemas välja samalaadne
koostöö nagu Avatud Lootuse Fondi Ümarlaud.
Meil on ka jätkuvad suhted partneriga Ukrainas, Dom Pira NGO. Koostöö suhted said alguse mõni
aasta tagasi ning on peamiselt info jagamise ja üksteise toetamise põhised. Mõlema organisatsiooni,
Avatud Lootuse Fond ja Dom Pira, eesmärk on aidata sõltlasi ning nende perekondi ja lähedasi
terveneda ning taastuda sõltuvuses. 2020 tugevdasime suhteid ning jätkusid zoom-tunnid Dunklin
programmi materjalide alusel.

4. KRISTLIKE KESKUSTE JALGPALLITURNIIR
Nike Arenal toimus järjelt teine kristlike rehabilitatsioonikeskuste jalgpalliturniir „Terves kehas Püha
Vaim“, osalema olid oodatud kõik organisatsioonid, kes igapäevaselt alkoholi- ja uimastisõltlastele abi
osutavad. Turniirist võttis osa 11 meeskonda (eelmisel aastal 6), mängijad olid kokku tulnud 13.
erinevast organisatsioonist. Selle aasta erilisusest lähtuvalt ei saanud tulla mängima meeskonnad
välismaalt (Covid), huvi oli suur. Ühtedena osalejatest olid ka Tallinna Vangla välja panudud meeskond
ning mittekristlikest organisatsioonidest veel Convictus Eesti ja Tallinna Sotsiaaltöökeskus.
Toimunud turniiri teeb eriliseks see, et suur enamus platsil jõudu katsunud jalgpallurid on endised
sõltlased, kes on tänaseks alkoholist ja uimastitest vabad.
Turniir andis hea meediavõimaluse ning hüppeliselt kasvatas koostööd, ka nende organisatsioonide
vahel, kes muidu on olnud eraldi Ümarlaua liikmetest. Turniir algas Jumala Sõna ja minister Riina Solman
tervitusega.
Sellel projektil on suur potentsiaal meedias, koostöödes ning ka lihtsalt heas sportlikkus päevas.

Üritust korraldades suutsime leida auhindade ja muude kaupadega palju toetajaid. Turniir sai teoks tänu
Tallinna linnale ja Eesti Kristlikule Nelipühi Kirikule. Eriline tänu Jalgpalliliidule kogu toetuse eest!

5. REGULAARNE ÕPPETÖÖ DUNKLINI PROGRAMMI ALUSEL
Juba aastal 2019 tõdesid osad keskused, et on vaja praktiseerida regulaarset programmilist õppetööd
rehabilitatsioonis osalevate inimeste arenguks. Oleme tutvustanud keskustele Dunklin Memorial Church
rehabilitatsiooniprogrammi, sama programmi on aastaid Eestis kasutanud ka Lootuse Küla MTÜ.
Programmi vältel vaadatakse koos sõltlasega: miks ta on oma eluga siin, kus on? Mida tema saab teha,
et muuta elu? Mida on teised teinud ja kuidas neile andestada? Õppetundides on ka kodutööd ja õpikuid
on 5 tk. Olenevalt intensiivsusest on nende kõigi läbimiseks vaja 1-1,5 aastat.
Aasta alguses oli regulaarne/iganädalane õppetöö 4. keskuses, tänaseks on toimunud elust lähtuvad
muutused ja töö toimub:
Samaaria Haapsalus, Uus võimalus MTÜ-s ja Living Iisrael Toetav Abis. Samuti on regulaarsed tunnid
toimumas läbi zoomi Ukraina Dom Pira keskuses.

6. REIS DUNKLINISSE
Enne kui maailm muutus, õnnestus veebruari lõpus Mihkel Nõlvakul, Viljam Borissenkol ja Liis
Borissenkol osaleda Dunklin Memorial Church (DMC) juhtide konverentsil Regeneration Program
Leadership Gatering 2020, kuhu kogunesid ligi sada liidrit pea 30. rehabilitatsioonikeskusest. Kõiki
kokkutulnuid ühendab sama eesmärk: aidata sõltlasi muuta oma elu.
Konverentsile järgnes DMC programmi vilistlaste kokkutulek, kuhu kogunes pea 400 inimest: Dunklin
keskusest uue elu saanud mehed ja nende perekonnad.
Õppereis sai teoks läbi KÜSK reisitoetuste programmi. Oleme tänulikud, et saime käia ning vaadata
avatud silmadega tulevikku, kuhu liikuda edasi.

7. 12 UUT KOGEMUSNÕUSTAJAT
2019 a. sügisel alustasid mitmete rehabilitatsioonikeskuste töötajad ja vabatahtlikud kogemusnõustaja
koolitust, õpingutel omandatu abil saavad organisatsioonid olla paremad abistajad ning avaneb uusi
võimalusi koostööks.
Üle 20 inimese nägi vajadust koolituseks, osad on veel omandamas kutset. Enamuses said rahastuse
Töötukassalt või Sotsiaalkindlustusametilt.

8. FINANTSILINE TOETUS ORGANISATSIOONIDELE
Saime heas koostöös Rahvastikuminister Riina Solmaniga ja tema meeskonnaga toetust 15-le MTÜle
kogusummas ca 230 000 eurot.
Aitasime kirjutada projekte. See toetus oli hea taristu ja kommunaalide eest tasumiseks, palkadeks,
toidulaua katmiseks.

Lisaks:
o

Saime abiks olla EKN oikumeeniliste projektide toetuste taotlemise osas: Samaaria Eesti
Misjon, Lootuse Sild.

o

Living Israel Toetav Abi sai toetust Tallinna Linnalt.

o

2020. aastal aitasime ka veel mõnel organisatsioonil hakata saama regulaarset
Toimetulekutoetust keskustes elanikele (150 euri kuus inimese kohta).

9. ERIPROJEKTID ORAGNISATSIOONIDELE
o

EHITUSTALGUD Sammud Vabadusse MTÜ hoone teise korruse väljaehitamisel. Omamoodi
on see saanud juba traditsiooniks, eelmisel aastal ehitasime samalaadselt Iisakul.

o

Koroonaviirus ei lasknud tulla abiväel Rootsist ehitama MTÜ Sammud Vabadusse keskuse 2korrust. Plaanis olid ka muud arendustööd. Eestis nelja vabatahtliku toel valmis
kõrvalhoones köök-elutuba, kus abivajajad saavad sööki valmistada, süüa, õppida ja
päevatööst puhata. Selleks ja eelnevaks projektiks kogusime toetust Oleviste koguduses
ning abi tuli ka Rootsist.

o

Lõppenud on ka üks 2019. aastal alguse saanud projekt. EKNK Toompea koguduse annetuse
eest saime osta MTÜ Uus Võimalus keskusele ehitusmaterjale, millest omakorda sai 2019
sügisel kokkutulnud meeskond ehitada teisele korrusele magamistoad. Projekt sai kohalike
meeste tööga lõpetatud.

o

2020. aastal tuli Rootsist humanitaarabi. Selle jagasime laiali keskustele. Kulud kandsid
Rootsi pool, Avatud Lootuse Fond ja osaliselt ka kaubasaajad, kõik vastavalt võimalustele.
Kauba oleme jaganud neile, kel huvi ja saajaid on olnud erinevaid, vastavalt vajadusele ja
soovile.

10. ERINEVAD KOHTUMISED RIIGI JUHTIDEGA, ORGANISATSIOONIJUHTIDEGA – KOOSTÖÖ
ARENDAMISEKS, TUTVUSTAMISEKS.
Püüame igal võimalusel tutvustada Fondi ja Ümarlaua liikmeid, kuna algusaastatel oleme teinud ära
suure töö, siis n.ö. tutvustavat ringi enam tegema ei ole pidanud.
Oleme jätkanud head koostööd KOV instantsidega, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiu osakonna ametnikega,
aga kohalikus plaanis organisatsioonide aitamiseks üle Eesti. Eriti hea oli meie koostöö
Rahavastikuminister Riina Solmani ja tema meeskonnaga. Toimus ka mitmeid kohtumisi Toidupank Eesti
juhtidega. Ka tooks esile kohtumise Sotsiaalministeeriumi kaplan Ove Sanderiga. Samuti
koostöösvalmidus EKN-iga.
Olulisi kontakte ja töö tutvustamise võimalust andis ka regulaarsel Sotsiaalministeeriumi ümarlauas
osalemine.
Kindlasti need koostööd julgustavad ja innustavad meid kõiki.
Kogu aasta vältel on toimunud ka tihe töö ning kohtumiste jada kristliku rehabilitatsioonitööd tegevate
organisatsioonidega, oleme korduvalt külastanud kõiki rehabilitatsioonikeskusi (programmitunnid,
kohtumised, humanitaarabi viimine jm) ning püüdnud aidata vastavalt võimalustele ja vajadustele.

11. KODUTUTE ÜRITUSTE ORGANISEERIMINE OLEVISTES KOOSTÖÖS KESKUSTEGA
o

22. veebruaril toimus üheksateistkümnendat korda Oleviste Hoolekande poolt
korraldatav vabariigi aastapäeva kontsert-jumalateenistus kodututele ja
vähekindlustatutele. Heast muusikast ja pidulauast tuli osa saama taas ligi 500 inimest.
Juba mitu aastat korraldame neid üritusi koos rehabilitatsioonikeskustega, on ju paljudki
just neile potentsiaalsed kliendid. Suur tänu kõigile abilistele. Eriline tänu NATO
sõduritele! Suur tänu Päästearmee ja Uus Võimalus rehabilitatsioonikeskustele.

o

Aastalõpu osas, oleme tänulikud, et saime olla osalised vähekindlustatute pakkide
tegemisel ja jagamisel. Sellel aastal oli palju muutusi korralduses – Covid - aga lõpuks
said vabatahtlike abiga tehtud pakid ja jagatud 340 pakki Oleviste hoovis. Kummardus
Living Israel Toetav Abi MTÜ-le, Tänavatöö MTÜ-le ja Päästearmeele abi eest – kes kõik
samuti jagasid annetatud pakke ja teevad seda tööd igal päeval.

12. ROOSTLASTE TOETUS
Sellel aastal ei saanudki kokku tulla jõululauaks keskustega, plaanisime ja siis jätsime ära. Suur tänu
Rootsist Mantorp kogudusele, tänu kelle annetusele saime käia ikkagi kõigi ukse taga jõulutervitust
edastamas.
Oleme kogenud korduvalt rootsi misjonäride toetust, nii ka 2020. aasta jooksul on nad meid toetanud
annetuste, palvete ja head sõnaga.
Tänu rootslastele on meil nüüd ka eriline ja korralik kaubik-auto.

13. MEEDIA TOETUS
Oleme püüdnud igati pakkuda meedia tuge kristlikule rehabilitatsioonitööle: tõsta tuntust, rääkida
edulugusid ning meie kõigi tegemistest; selleks, et julgustada abivajajat ja ka abipakkujat, leida toetajaid.
1. KRISTLIK MEEDIA
o

Kristlikud raadiod on heaks partneriks, 2 korda kuus on kolmes kristlikus raadios korraga
saated: Raadio7, Pereraadio, Pildiraadio.

Räägime seal kõigest, mis on seotud sõltlastega ja rehabiliteerimisega. Laste kasvatamisest raskuste
keskel; endiste sõltlaste lugusid; tarkuseteri, kuidas saada ja jääda kaineks; on saateid spetsialistidega,
ametnikega ja poliitikatest; kriminaalsest elust ja vanglast. Samuti on konkreetsetest keskustest lugusid
ning Fondi tegemistest.
Kokku tegime 2020. aastal 15 saadet. Tagasiside kuulatavusele on märgatavalt tõusnud.
o

Lisaks on Raadio7-s regulaarsed hommiku-uudised ning tihti intervjuud Pereraadios ja ka
Pildiraadios.
2. OMA KANALID

o

Oleme aktiivsed uudistest rääkima Facebookis.

o

Meil on toimiv koduleht, kolmes keeles.

3. SEKULAARNE MEEDIA
Sekulaarses meedias on hea koostöö Rahvusringhäälingu uudistega AK ja ka teistega, kõik lood on
tunnistuseks muudetud eludest:
o

AK: Tänavatöö keskturul, Jalgpalli AK ja ETV+ uudised, Elav Israel jõulud, Oleviste kodutud
AK´s ja ka Pärnu Samaaria vanglast vabanenutele.

o

ETV+ „Oma tõde“ saates käisime.

14. COVID
See pitser on kogu aastal. Kui aastat alustasime plaanide ja kavadega, siis nii nagu kogu maailm, pidime
ka meie palju asju ümber vaatama ning mõningaid mitu korda. Eriti keeruline oli see, et olime saanud
kogu aasta projektidele Sotsiaalministeeriumi toetuse ning nüüd mittetoimumise puhul peame
tagastama raha, mille eest oleksime saanud teha palju head.
Nii oli algselt plaanitud jalgpall kevadesse, oleme tänulikud, et see imeline päev sai toimuda septembris.
Algatasime kahel korral Rehabilitatsiooni Akadeemia õppeseminari korraldamist, kahjuks ikkagi 2020
Akadeemiat ei olnudki.
Ära jäi ka Läti kristlike rehabilitatsioonikeskuste juhtidega ühisseminar.
Ära jäi õppereis Inglismaale Yeldall keskusesse, samuti õppereis Ukrainasse ning tegime mitu katset
külastada Rootsi sõpru, aga ei õnnestunud.
Ära jäi ka ühissõit PRAHA Teen Challenge EU konverentsile.
Samas on maailm muutunud ning meie oleme paljud muutused saanud selle keskel kutsuda juba ellu
ning liikuda kaasa ning leida uusi võimalusi. Alustades zoom-seminarid-kohtumised ja lõpetades
finantsilise toetusega organisatsioonidele.

15. RAHALISED VAHENDID
2020. aastal olime toetusprojektidega edukad:
o

Riigieelarvelist fraktsioonitoetus, Isamaa fraktsioon: Ümarlauad, seminarid,
tegevustoetus;

o

Toetust Hasartmängumaksu laekumisest sotsiaalvaldkonna väikeprojektide 2019 a. IV
toetusvoorust, projektile „Abipakkujate kestlikkuse suurendamine – Alko- ja
narkosõltlastega rehabilitatsioonitööd tegevate MTÜ-de jõustamine“:
rehabilitatsioonikeskuste ja sidus organisatsioonide vahelist tööd arendavad ja muud
seminarid, õppekäik välisriiki, õppetöö arendamine organisatsioonides jm. Seoses
Covidiga ei ole saanud osaliselt projekti ellu viia ja peame tagastama osaliselt
finantseeringu.

o

Saime toetust õppereisiks Dunklin Memorial Church keskusesse KÜSK-i
reisitoetuseprogrammist.

o

Tallinna sotsiaal- ja hoolekande osakond ja EKN toetasid jalgpalliturniiri.

o

Rootsist on tulnud humanitaarabi, vähemalt 50% on katnud kulud Rootsi sõbrad, teise
osa fond ja/või kauba saajad. Lisaks oleme saanud Rootsi Mantorp ja Västervik

kogudustelt toetust projektifondi ning ka jõulude ajal toetuse, et õnnistada keskuste
pühi.
o

Oleme saanud annetusi eraisikutelt.

2021.aastal on Fondi peamisteks eesmärkideks:

1. VALDKONNA ARENDAMINE
o Koondada vajalikud spetsialistid, väljundiks kristlikud rehabilitatsioonitööd tegevad
organisatsioonid; vastavus sotsiaalhoolekande seadusele, kompetentsikeskuse loomise
algatamine
o Rehabilitatsioonimeeskonna loomine, lepingulised partnerid organisatsioonidele:
sotsiaaltöötaja, meditsiinitöötaja, võlanõustaja, psühholoog, jne.
o KOGEMUSNÕUSTAJATE TEENUSE ARENDAMINE
o Organisatsioonide arengule kaasa aitamine, sotisaalhoolekande seadusele vastavaks
2. KRISTLIKU REHABILITATSIOONITÖÖD TEGEVATE ORGANISATSIOONIDE ARENGULE KAASA
AITAMINE
o Juhtide areng, meeskonna areng
o Sisu areng
o Taristu ja vahendite areng
3. KOOSTÖÖSUHTED Ümarlauas ja väljaspoole, MEEDIASUHTED
4. SIHTASUTUSE ARENG JA FINANTSEERIMINE
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2020

31.12.2019

Lisa nr

24 524

10 979

2

75

1 990

3

24 599

12 969

Materiaalsed põhivarad

834

0

Kokku põhivarad

834

0

25 433

12 969

Võlad ja ettemaksed

1 652

0

5

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

8 130

0

7

Kokku lühiajalised kohustised

9 782

0

9 782

0

2 000

2 000

10 969

755

2 682

10 214

15 651

12 969

25 433

12 969

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad
Põhivarad

Kokku varad

4

Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised
Netovara
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2020

2019

Lisa nr

33 132

19 386

8

6 552

10 589

9

39 684

29 975

-11 882

-8 408

10

-9 550

-100

11

-15 285

-11 172

12

-36

0

4

-275

-81

-37 028

-19 761

2 656

10 214

26

0

2 682

10 214

Tulud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Jagatud annetused ja toetused
Mitmesugused tegevuskulud
Põhivarade kulum ja väärtuse langus
Muud kulud
Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Intressitulud
Aruandeaasta tulem
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2020

2019

Lisa nr

2 656

10 214

Põhivarade kulum ja väärtuse langus

36

0

Kokku korrigeerimised

36

0

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

1 915

-1 990

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus

1 652

0

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest

8 130

0

14 389

8 224

-870

0

4

26

0

14

-844

0

Kokku rahavood

13 545

8 224

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

10 979

2 755

Raha ja raha ekvivalentide muutus

13 545

8 224

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

24 524

10 979

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Kokku rahavood põhitegevusest

4

7

Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade
soetamisel
Laekunud intressid
Kokku rahavood investeerimistegevusest

2

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Sihtkapital/ Osakapital
nimiväärtuses/ Reservkapital
31.12.2018
Aruandeaasta tulem
31.12.2019
Aruandeaasta tulem
31.12.2020

Akumuleeritud tulem

2 000

755

2 755

0

10 214

10 214

2 000

10 969

12 969

0

2 682

2 682

2 000

13 651

15 651
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Sihtasutus Avatud Lootuse Fond 2020. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.
Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele
suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täpsustab
raamatupidamise seaduse alusel kehtestatud valdkonna eest vastutava ministri määrus.
Sihtasutus Avatud Lootuse Fond kasutab tulude ja kulude aruande koostamisel RTJ 14 lisas toodud tulude ja kulude aruande skeemi.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes lähtudes soetusmaksumusest.
Finantsvarad
Finantsvaradeks loetakse raha, lepingulist õigust saada teiselt osapoolelt raha või muid finantsvarasid (näiteks nõuded ostjate vastu),
lepingulisi õigusi vahetada teise osapoolega finantsvarasid potentsiaalselt kasulikel tingimustel. Finantsvarad võetakse algselt arvele
nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstava või saadava tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab
kõiki finantsvaraga otseselt seotud tehingukulutusi. Finantsvarade edasine arvestus toimub olenevalt nende tüübist kas õiglase väärtuse,
soetusmaksumuse või korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui Sihtasutus kaotab õiguse antud
finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolele üle antud finantsvarast tulenevad rahavood ja enamiku antud
finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest.
Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskonto jääke (v.a arvelduskrediit) ning kuni
kolmekuulisi tähtajalisi deposiite.
Rahavoogude aruande koostamisel on laekumised ja väljamaksed rühmitatud nende eesmärgi järgi põhitegevuse, investeerimistegevuse ja
finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Põhitegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudset meetodit, mille puhul on
põhitegevuse rahavoogude leidmiseks korrigeeritud põhitegevuse tulemit, elimineerides mitterahaliste majandustehingute mõju,
põhitegevusega seotud varade ning kohustuste saldode muutused ning investeerimis- ja finantseerimistegevusega seotud tulud ja kulud.
Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavood on kajastatud otsemeetodi kohaselt.
Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
Põhivara on varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 500 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid
mille soetusmaksumus on alla 500 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele
võtmise hetkel kantakse täielikult kulusse.
Põhivara parendustega seotud kulutused, mis tõstavad varaobjekti tootlustaseme kõrgemale objekti algsest tootlustasemest,
kapitaliseeritakse ning lisatakse põhivara maksumusele.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

500 eurot

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)
Põhivara grupi nimi

Kasulik eluiga

Arvutid ja arvutisüsteemid

4

Materiaalse põhivara objektid hinnatakse alla nende kaetavale väärtusele juhul, kui varaobjekti kaetav väärtus on väiksem tema
bilansilisest väärtusest. Igal aruandekuupäeval hindab ettevõtte juhtkond, kas vara kaetav väärtus on langenud alla bilansilise väärtuse või mitte.
Materiaalse põhivara amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse üldjuhul lineaarset meetodit.
Rendid
Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle sihtasutusele.
Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.
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Finantskohustised
Finantskohustiseks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ning muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustisi. Finantskohustised võetakse
algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantskohustise eest saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab
kõiki finantskohustisega otseselt seotud kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Finantskohustis
eemaldatakse bilansist siis, kui see on kas rahuldatud, lõpetatud või aegunud. Finantskohustistega kaasnev intressikulu
kajastatakse kasumiaruandes real Intressikulud. Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende
nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalised finantskohustised kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Finantskohustis liigitatakse
lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteistkümne kuu jooksul alates aruandekuupäevast; või kui sihtasutusel pole tingimusteta
õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast aruandekuupäeva.
Annetused ja toetused
Jagatavad toetused ja annetused kajastatakse tekkepõhiselt kohustise ja kuluna hetkel, kui on tehtud otsus nende väljamaksmise
kohta. Väljamaksmisel vastav kohustis kustutatakse.
Tulud
Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi.
Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga
seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.
Ürituste osalustasud ei kajastata tuluna enne, kui tasu laekumine on praktiliselt kindel ja kui tasuga kaasnevad tingimused on täidetud. Juhul kui
tasu laekumine on ebakindel, kajastatakse tasu tuluna laekumise hetkel või hiljem (juhul kui tegemist on ettemaksega järgmiste perioodide eest).
Mittesihtotstarbelisi annetusi ja toetusi kajastatakse tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel.
Tegevuse sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna siis, kui:
(a) sihtfinantseerimise laekumine on praktiliselt kindel; ja
(b) sihtfinantseerimisega seotud sisulised tingimused on täidetud.
Sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses (tasuta saadud vara soetusmaksumuseks on tema
õiglane väärtus) ja kajastatakse vastavalt juhendile RTJ 5; vara soetamiseks saadud sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna siis, kui
on järgmised kriteeriumid:
(a) sihtfinantseerimise laekumine on praktiliselt kindel; ja
(b) sihtfinantseerimisega seotud sisulised tingimused on täidetud.
Seotud osapooled
Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoole üle või oluline mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Sihtasutus Avatud
Lootuse Fond käsitleb seotud osapooltena:
-sihtasutuse juhtkonda ja nõukogu,
-sihtasutuse juhtkonna ja nõukogu liikmete lähisugulasi ja nende valitseva mõju all olevaid majandusüksuseid,
-oma töötajaid.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2020

31.12.2019

Raha arvelduskontodel

24 524

10 979

Kokku raha

24 524

10 979
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2020

12 kuu jooksul

Ettemaksed
Muud makstud
ettemaksed
Kokku nõuded ja
ettemaksed

75

75

75

75

75

75

31.12.2019
Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul
1 990

1 990

1 990

1 990

1 990

1 990

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

Kokku

Arvutid ja
arvutisüsteemid

31.12.2019
Soetusmaksumus

0

0

Akumuleeritud kulum

0

0

Jääkmaksumus

0

0

Ostud ja parendused

870

870

Muud ostud ja parendused

870

870

Amortisatsioonikulu

-36

-36

Soetusmaksumus

870

870

Akumuleeritud kulum

-36

-36

Jääkmaksumus

834

834

31.12.2020
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Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2020

12 kuu jooksul

Lisa nr

Võlad tarnijatele

918

918

Võlad töövõtjatele

365

365

Maksuvõlad

319

319

50

50

Tulevaste perioodide tulud

50

50

Kokku võlad ja ettemaksed

1 652

1 652

Saadud ettemaksed

6

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2020
Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks

71

Sotsiaalmaks

241

Kohustuslik kogumispension

7

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

319

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Laekunud

Tagasi makstud

Kajastatud
tulemiaruandes

31.12.2019

Lisa
nr

Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Tallinna

6 000

18

5 982

0

EKNK koguduse
projektitoetus

2 426

0

2 426

0

Kokku
sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

8 426

18

8 408

0

Kokku
sihtotstarbelised
tasud, annetused ja
toetused

8 426

18

8 408

0

Sotsiaal-jaTervishoiuamet

18
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Laekunud

Tagasi makstud

Kajastatud
tulemiaruandes

31.12.2020

Lisa
nr

Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Sotsiaalministeeriumi
toetus

16 827

0

8 697

8 130

Tallinna Sotsiaal-ja
Tervishoiuamet

1 300

5

1 295

0

KÜSK toetus

1 290

0

1 290

0

600

0

600

0

Kokku
sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

20 017

5

11 882

8 130

Kokku
sihtotstarbelised
tasud, annetused ja
toetused

20 017

5

11 882

8 130

ELIMKYRKANS
projektitoetus

Lisa 8 Annetused ja toetused
(eurodes)

2020

2019

Lisa nr

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

11 882

8 408

7

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused

21 250

10 978

Kokku annetused ja toetused

33 132

19 386

15 000

7 000

Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

1 295

5 982

Sotsiaalministeeriumi toetus

8 697

0

KÜSK toetus

1 290

0

2020

2019

Rahaline annetus

33 132

19 386

Kokku annetused ja toetused

33 132

19 386

2020

2019

Tulu kaupade müügist

2 462

5 699

Ürituste osalustasud

4 090

4 890

Kokku tulu ettevõtlusest

6 552

10 589

Sotsiaalministeeriumi fraktsioonitoetus

7

Rahalised ja mitterahalised annetused
Lisa nr

Lisa 9 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

19

10
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Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2020

2019

Energia

441

0

Kütus

441

0

Remonditööd

600

2 426

Üür ja rent

310

0

Mitmesugused bürookulud

252

0

Lähetuskulud

1 305

941

Tööjõukulud

5 820

0

0

2 703

3 154

2 338

11 882

8 408

Reklaamikulud
Ürituste korralduskulud
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

Lisa nr

7

Lisa 11 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

2020

2019

Jagatud toetused MTÜ-dele

9 550

100

Kokku jagatud annetused ja toetused

9 550

100

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2020

2019

520

1 032

11 414

1 716

Lähetuskulud

2 274

1 335

Koolituskulud

0

1 210

Riiklikud ja kohalikud maksud

192

0

Ürituste korralduskulud

885

5 879

15 285

11 172

Üür ja rent
Mitmesugused bürookulud

Kokku mitmesugused tegevuskulud
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Lisa 13 Tööjõukulud
(eurodes)

2020

2019

Palgakulu

4 376

0

Sotsiaalmaksud

1 444

0

Kokku tööjõukulud

5 820

0

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

5 820

0

Lisa 14 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
Laenud
2020

Antud laenud

Antud
laenude

Saadud
intressid

Intressimäär

Alusvaluuta

Lõpptähtaeg

tagasimaksed

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise
osalusega eraisikust omanikud ning
nende valitseva või olulise mõju all
olevad ettevõtjad
Tegev- ja kõrgem juhtkond

2 000

2 000

23

3%

EUR

12.09.2020

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid
2020
Kaupade ja
teenuste ostud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning
olulise osalusega eraisikust
omanikud ning nende valitseva
või olulise mõju all olevad
ettevõtjad

1 180

2019
Kaupade ja
teenuste müügid

Kaupade ja
teenuste ostud

0

Kaupade ja
teenuste müügid

0

0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

2020

2019

4 376

0
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.06.2021
Sihtasutus Avatud Lootuse Fond (registrikood: 90014282) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

LIIS BORISSENKO

Juhatuse liige

11.06.2021

VILJAM BORISSENKO

Juhatuse liige

13.06.2021

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
Sihtasutus Avatud Lootuse Fond nõukogule
Oleme üle vaadanud Sihtasutuse Avatud Lootuse Fond raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2020,
tulemiaruannet, rahavoogude aruannet ja netovara muutuste aruannet 31.12.2020 lõppenud majandusaasta kohta ja raamatupidamise
aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Ülevaadatud raamatupidamise
aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 11 kuni 21.
Juhtkonna vastutus raamatupidamisaruannete eest
Juhtkond vastutab selle eest, et see raamatupidamise aastaruanne koostatakse ja esitatakse õiglaselt kooskõlas Eesti finantsaruandluse
standardiga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks sellise raamatupidamise aastaaruande koostamiseks, mis on vaba
olulisest, kas pettusest või veast tingitud väärkajastamisest.
Vandeaudiitori kohustus
Meie kohustuseks on avaldada kokkuvõte raamatupidamise aastaaruande kohta. Ülevaatus viidi läbi kooskõlas ülevaatuse töövõttude
rahvusvahelise standardiga (ISRE) (Eesti) 2400 (muudetud) Möödunud perioodide finantsaruannete ülevaatamise teenus. ISRE (Eesti) 2400
(muudetud) nõuab meilt kokkuvõtte tegemist selle kohta, kas me oleme saanud teadlikuks millestki, mis paneks meid uskuma, et
raamatupidamise aastaaruanne tervikuna ei ole kõigis olulistes osades koostatud kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga. Selle
standardi kohaselt oleme ka kohustatud järgima asjassepuutuvaid eetikanõudeid.
Raamatupidamise aastaaruande ülevaatus kooskõlas ISRE (Eesti) 2400-ga (muudetud) on piiratud kindlust andev töövõtt. Ülevaatuse käigus
viiakse läbi protseduurid, mis eelkõige tähendab järelepäringute tegemist juhtkonnale ja teistele isikutele majandusüksuses (nagu asjakohane) ja
analüütiliste protseduuride rakendamist, ning hangitud tõendusmaterjali hindamist.
Ülevaatuse käigus läbiviidud protseduurid on palju vähem mahukad kui rahvusvaheliste auditeerimise standarditega kooskõlas tehtud auditi
käigus läbiviidud protseduurid. Seetõttu ei avalda me nende finantsaruannete kohta auditiarvamust.

Kokkuvõte
Ülevaatuse põhjal ei saanud me teadlikuks millestki sellisest, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne ei esita kõigis
olulistes osades õiglaselt Sihtasutuse Avatud Lootuse Fond finantsseisundit seisuga 31. detsember 2020 ning sellel kuupäeval lõppenud
majandusaasta finantstulemust kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

14. juuni 2021
Kersti Ruut
Vandeaudiitori number 604
Ruut & Partnerid Audiitorbüroo OÜ
Audiitorettevõtja tegevusloa number 283
Kasesalu 12, 76505 Saue, Harjumaa

Audiitorite digitaalallkirjad
Sihtasutus Avatud Lootuse Fond (registrikood: 90014282) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande
on digitaalselt allkirjastanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

KERSTI RUUT

Vandeaudiitor

14.06.2021

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Muude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus

94999

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Telefon

+372 5253888

Telefon

+372 56633067

E-posti aadress

liis@lootusefond.ee

