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Tegevusaruanne
Arengukoostüü Ümarlaud on loodud 05.02.2007
Peamised tegevusalad:
•

Maailmaharidus ja avalikkuse teavitamine

•

Arengupoliitika

•

Rahvusvahelina ja Eesti sisene koostöö

•
MTÜ Arengukoostöö Ümarlauas oli 2011. aastal 1 koosseisuline töötaja (juhatuse liige) ja 4 projektipõhist töötajat, kasutati teenuste
sisseostmise süsteemi.
Juhatusse kuulus 1 palgaline liige.

2011 AASTAL TEOSTATUD PROJEKTID
AKÜ põhieesmärgiks on arengukoostöö alase poliitika tõhustamine, praktiline edendamine ja avalikkuse teavitamine arengukoostöö
eesmärkidest ning selles osalemise võimalustest.
AKÜ tegevusvaldkonnad on:
a. osalemine arengukoostöö alase poliitika kujundamises;
b. avalikkuse teavitamine arengukoostöö teemadel;
c. koostöö arengukoostööga tegelevate organisatsioonide, indiviidide ja võrgustikega nii
Eestis kui ka mujal;
d. AKÜ liikmeskonna infovahetus ja koostöö;
e. rahataotlusprojektide koostamine ja ellu viimine organisatsiooni arendamiseks ning
arengukoostööalaseks tegevuseks.
AKÜ poolt läbi viidavate projektide üldmahuks on 2011 aastal planeeritud 141 164 eurot. Täpne projektide maht selgub majandusaasta aruande
valmimisel. Välisministeeriumi institutsionaalne toetus katab olulise osa AKÜ üldkuludest ja juhatuse töötasust, tagades planeeritud projektide
eduka teostamise. Järgnevalt on esitatud 2011 jooksul teostatud projektide sisukokkuvõtted. Kokku viidi edukalt läbi 7 projekti.
Teavitusprojekt „Maailmapäev 2011“
Projekti periood 1.03.2010 – 30.06.2010, rahastaja Välisministeerium, Euroopa Komisjoni Eesti Esindus, Euroopa Komisjoni projekt DCI-NSA
ED/2009/201-971/, USA Saatkond, Rootsi Saatkond, IDS Borjomi Europe, .
Maailmapäev 2011 eesmärk on tõsta Eestis elavate inimeste teadlikkust arengukoostööst, Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi suundadest
ning tekitada suuremat huvi Eestis arengukoostööga ja humanitaarabiga tegelevate organisatsioonide vastu. Otseste eesmärkidena
tutvustatakse arengukoostööga tegelevaid ning vabatahtlike organisatsioone ning innustatakse uusi ühendusi valdkonnas tegutsema, jagatakse
häid praktikaid ja tõstetakse noorte hulgas huvi mõistmaks erinevaid kultuure. Teadlikkuse suurendamisega tõstetakse eestlaste soovi lüüa
kaasa üleilmsele stabiilsele arengule.
Projekti raames tehti koostööd mitmete saatkondadega, sh Rootsi, Belgia, Poola, USA, Jaapani ja Rwanda saatkonnaga esmakordselt.
Kaasatud oli ka Tallinna Ülikool ning Tallinna Tehnikaülikool. Maailmapäeval osales 51 organisatsiooni ning 84% osalenutest hindas üritust
õnnestunuks ja teavitustöö seisukohalt vajalikuks. Esimest korda sel aastal korraldasid AKÜ liikmed ka koos ühisüritusi (Õiglane kohvik Solarise
Kaubanduskeskuses). 2011 aastal saavutas Maailmapäev oma kvantitatiivsed piirid, suuremaks enam üritust teha ei saa. Arenguruumi on peaja kõrvalürituste sisu ning teavitustöö osas. Lihvimist vajavad ka organisatsioonide oskused kommunikatsiooni ning atraktiivse üritusturunduse
osas. Seda silmas pidades korraldas AKÜ oktoobris temaatilise koolituse kommunikatsiooni vallas. Koolitajaks oli suhtekorraldusekspert ning
Maailmapäeva meediajuht Liisa Past.
Täpsemat infot ja fotomaterjali Maailmapäev 2011 kohta leiab aadressilt http://www.terveilm.net/?id=6&year=2009
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Teavitusprojekt „Baltic States – Channelling Information for Development“
Projekti kestvus 1.01 2010 – 31.12.2012, rahastajaks Euroopa Komisjon (DCI-NSA ED/2009/201/971). Projektipartnerid: LAPAS (Läti,
juhtpartner), Arengukoostöö Ümarlaud (Eesti), Lithuanian Platform of Development NGOs (Leedu).
Projekti eesmärgiks on parandada informeeritust arengukoostöö erinevatest aspektidest, globaliseerumise sotsiaalsetest dimensioonidest ja
poliitikate sidususest arengueesmärkidega erinevate sihtgruppide hulgas (otsustajad, arvamusliidrid, strateegiliselt olulised informatsiooni
edastajad) kes mõjutavad poliitikate kujunemist ning avalikku arvamust.
Projekti käigus viidi läbi fookusgrupiuuring, mille tulemused on saadaval aadressil
http://www.terveilm.net/uploads/files/Baltic_FocusGroup_EST_Summary.pdf ning koostati materjale veebilehe terveilm.net teabekeskuse jaoks
(http://www.terveilm.net/?id=9 ). Juunis 2011 toimus Riias konverents „Human Securuty Approach to Development“. Eestist osales konverentsil
12 vabaühenduse esindajat.
Teavitusprojekt „GLEN 2010“ ja „GLEN 2011“
Projekti kestvus: GLEN 2010: aprill 2010 – aprill 2011; GLEN 2011: aprill 2011 – aprill 2012; rahastajaks Välisministeerium
Projekti peamiseks eesmärgiks on tõsta eestlaste teadlikkust arenguprobleemidest vaesemates riikides ning toetada nende aktiivset olemist
säästliku ja solidaarse mõtteviisi levitamisel Eestis. Projekt võimaldab tudengitel ja noortel professionaalidel teha oma erialast tööd arenguriigis
ning omandada selle abil oluline kultuurivahetuse ja koostöö kogemus. Oluliseks eesmärgiks on suurendada nende eestlaste arvu, kellel on
töökogemus arenguriigis ning kes on läbinud vastava ettevalmistuse, kuidas erinevatele huvigruppidele oma kogemusi edasi anda.
GLEN 2010 tegevused, välislähetused ja teavitustegevused viidi läbi vastavuses taotlusega. Rahastus saadi ka GLEN 2011 läbi viimiseks.
Vabatahtlikud viibisid lähetuses Gruusias, Tais, Keenias, Lõuna-Aafrikas ja Etioopias.
GLEN projekti on Eestis läbi viidud 2004 aastast alates. 2010 aasta seisuga on Eestis 28 GLEN-vabatahtlikku ning 2011 lisandub veel viis noort
vabatahtlikku. Viimasel paaril aastal on vabatahtlikud töötanud ka eestlaste poolt (nt MTÜ Mondo) algatatud projektides. Eesti MTÜde osalus
projektipartneritena GLEN võrgustiku töös võiks olla veel aktiivsem ning võrgustikule esitatud projektitaotluste arv suurem. Läbi GLEN projekti
on Eesti maailmaharidusega tegelevad MTÜd saanud hinnalist täiendust noorte motiveeritud spetsialistide näol.
Täieliku loetelu käimas olevatest ja teostatud projektidest leiab aadressilt http://www.terveilm.net/?id=155
Eestkosteprojekt „Läänemere-Vahemere dialoog“
Projekti kestus: 1. detsember 2009 – 1. juuni 2011, rahastajaks Anna Lindhi Fondi
Projekt ühendab kodanikuühendusi kuuest Lääne- ja Vahemere äärsest riigist, et algatada dialoogi kultuuri, rännet ja keskkonda puudutavates
küsimustest.
Kaks merd asuvad küll erinevates Euroopa servades, kuid jagavad mitmeid ühiseid väljakutseid. Regioonide olulisust piirkondade arengus
rõhutavad ka Euroopa Liidu Vahemere ning Läänemere strateegiad. Projekti loodab vähendada nende piirkondade omavahelist konkurentsi ning
suurendada konstruktiivset dialoogi jätkusuutliku arengu tagamiseks ja koostöövõimaluste arendamiseks.
Projekti eesmärgid on tugevdada kahe mere äärsete kodanikuühenduste koostööd, suurendada vastastikust mõistmist ja koostööd regioonide
vahel ning anda kodanikuühiskonnale (eelkõige valitud regioonide naistele, noortele ja migrantidele) võimalus esitada poliitika kujundajatele
ettepanekuid kultuuri, rännet ning keskkonda puudutavates küsimustes.
Rändega seonduvad väljakutsed on mõlema mere ääres sarnased – sallimatus ja kultuuridevahelised arusaamatused. Projektiga püüame leida
probleemidele lahendusi nii informatsiooni vahetamise kui ka heade praktikate jagamise kaudu erineva kultuurilise taustaga inimeste vahel
mõlemast regioonist. Kultuuridevahelise suhtlusega võitleme ka üha tugevnevate ksenofoobia ilmingutega projekti partnerriikides. Peale selle
arutame selliste ühiste keskkonnateemaliste küsimuste üle nagu nafta transportimine, põllumajandus ja turism.
Arutelusid viidi ellu temaatiliste ümarlaudade kaudu, mida juhtisid valdkonna eksperdid ning kus osalesid noored, naised ning migrandid projekti
partnerriikide kodanikuühendustest. Eesti organisatsioonid ja eksperdid arutlesid keskkonna teemadel. Projekti lõpetas konverents 2011. aasta
aprillis.
Projekti partnerid: The Finnish NGDO Platform to the EU, Kehys ry (Soome); Tampere Peace Research Institute (TAPRI), University of Tampere
(Soome), MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud - AKÜ, Estonian Roundtable for Development Cooperation (Eesti), International Centre for Black Sea
Studies – ICBSS (Kreeka), EKO LIBURNIA, Association for Development of Ecotourism, Organic Agriculture and Environmental Protection
(Horvaatia), IPCRI, Ltd. Israel/Palestine Center for Research and Information (Iisrael), Groupement d’Etudes et de Recherches sur la
Méditerranée - G.E.R.M (Maroko).
Projekti lõppraport on saadaval aadressil http://www.terveilm.net/?id=361 . Projekti raames valmis ka anlüüs „Baltic-Mediterranean Dialogue –
Building Civil society coopeartion across the regions“. Analüüsi trükiversioon on lisatud tegevustoetuse 2011 aasta vahearuandele.
Noorte demokraatiaprojekt "The Future Global Leaders"
Projekti kestvus: juuni 2010 - detsember 2011, rahastajaks Euroopa Komisjon programmi "Youth in Action" raames.
Projekti partnerid: Kehys ry (Soome, juhtpartner), Arengukoostöö Ümarlaud (Eesti), Eesti Noorteühenduste Liit (Eesti), Allianssi (Soome)
Projekti „The Future Global Leaders“ eesmärgiks on suurendada noorte huvi ning teadmisi osalemaks Euroopa Liidu otsustusprotsessides ja
samal ajal luua keskkonda uute meetodite leidmiseks osalusdemokraatia suurendamisel.
Projekti käigus toimuvad kohtumised ja arutelud nii riiklike kui Euroopa parlamendi liikmetega, samuti haridus- ja välisministeeriumite
ametnikega nii Soomes kui Eestis. Osalejad saavad hea kogemuse võrra rikkamaks olles ise kohtumiste organiseerimise ning planeerimise
juures, samuti saab osalejale selgemaks poliitika kujundamise protsess, eraldi tähelepanu pööratakse EL välis- ja arengukoostöö poliitikatele.
Nii Eestist kui Soomest osaleb projektis kaheksa noorteorganisatsioonide esindajat, kes jagavad saadud teadmisi hiljem oma
koduorganisatsioonis. Eestist on esindatud Eesti Noorteühenduste Liit, MTÜ Kultuur aitab hingata, Tartu Noorteühenduste Kogu ja
Vähemusrahvuste noortekoda.
„AKÜ liikmeskonna laiendamine ja tugevdamine“
Projekti kestvus: 1. veebruar 2011 - 30. aprill 2012, rahastajaks Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
Projekti üldiseks eesmärgiks on suurendada Eesti kodanikuühenduste osalust arengukoostöö elluviimises ja valdkondlike poliitikate
kujundamises nii Eestis kui Euroopa Liidus.
Konkreetseks eesmärgiks on arendada AKÜ võimekust olla strateegiliselt arenev eesmärgipärane katusorganisatsioon, mis tegutseb
arengukoostöö ja maailmahariduse valdkonnas kompetentsi hoidjana, koostöö arendajana, teabe vahendajana ning Eesti ja Euroopa Liidu
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poliitikate hindaja ja mõjutajana.
Eesmärkide saavutamiseks viib AKÜ ellu kuus erinevat koolitust kodanikuühendustele, loob temaatilised töörühmad ja toetab nende tegevust,
tihendab koostööd Euroopa arengukoostöö ühenduste platvormiga CONCORD ning korraldab ühisüritusi liikmetega koostöös.
Projekti tulemusena suureneb ühenduste (sh. venekeelsete organisatsioonide) hulk, kes viivad ellu arengukoostöö projekte, luuakse
infomaterjale laiemaks kasutamiseks ning suureneb AKÜ liikmeskond.
Projekti raames on toimunud koolitused teemadel arengukoostöö võimalused EL idapartnerluse riikides ning venekeelne koolitus
arengukoostöö võimalustest. Toimunud koolituste materjalid leiab aadressilt http://www.terveilm.net/?id=158&blog=513 ning
http://www.terveilm.net/?id=158&blog=514. Teisel poolaastal toimusid koolitused arengukoostöö projektide rahastuse taotlemisest ja
maailmaharidusest.
Mõttetalgud - Edukam Eesti! ”Rahvusvähemusi esindavad noored – aktiivsed ühiskonna kodanikud"
Projekti kestvus 3. jaanuar 2011 - 30. november 2011, rahastajaks Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond.
Projekti eesmärk on ellu kutsuda rahvussuhteid, erinevaid kultuure ja lõimimist käsitlev foorum kus osalevad erinevatest rahvustest ja
kodakondsusega Eestis elavad noored. Foorumis käsitletakse Eestis elavate teiste rahvuste olukorda ja õigusi, tutvustatakse ja analüüsitakse
Eesti riigi poolt loodud seadusandlikke tingimusi ning seaduste ja rahvusvaheliste kokkulepete rakendamise võimalikke kitsaskohti. Eraldi
tähelepanu pööratakse Euroopa Nõukogu vähemusrahvuste kaitse raamkonventsiooni rakendamisega seotud väljakutsete analüüsile.
Projekti raames on läbi viidud küsitlus ja ühepäevane arutelu, teisel poolaastal korraldati üks päevane koolitus ning ühepäevane arutelu.
Küsitlusega selgitati välja üldisi hoiakuid lõimumisest ja teadmiste taset. Esimese arutelu käigus tutvustati Eestis valitsevat olukorda, selgitati
välja noorte teadmised ja vajadused ning ootused. Arutelu põhjaliku kokkuvõtte on saadaval aadressil
http://www.terveilm.net/uploads/files/MISAIfoorumkokkuvte.pdf.
Teisel poolaastal läbi viidud koolituse raames jõustati rahvusvähemuste noortekodade esindajaid argumentide formuleerimises ning ühiste
eesmärkide seadmises ja eeskostetöös. Teisel arutelul keskenduti lahenduste välja töötamisele ning esitamisele laiemale avalikkusele,
poliitikakujundajatele ning teistele huvigruppidele. Koostatud ettepanekud leiab aadressilt
http://www.terveilm.net/uploads/files/MISA_IIfoorum_kokkuvote.pdf .
Projektile suurema kõlapinna andmiseks ning sihtgrupile parema juurdepääsu tagamiseks on koostööpartneriteks valitud:
1. Eesti UNESCO Noorte Ühendus (EUYA), mis asutati aastal 2003 noorte initsiatiivil. Organisatsiooni eesmärgiks on noorte osalemise
võimaldamine ja soodustamine, rahvusvaheliste kontaktide loomine ja arendamine. Organisatsioonil on 3 postiloendit, mille kaudu EUYA
teavitab oma liikmeid Eestis ja välismaal toimuvatest projektidest, milles huvilised võivad osaleda. Koostööpartneri vastutusalaks on
sihtrühma efektiivsem kaasamine.
2. Infoportaal Etnoweb, mille missiooniks on muuta rahvusvähemuste kultuuriseltside ja ühenduste tegevused ning sündmused Eesti info- ja
kultuuriruumi lahutamatuks osaks. Koostööpartneri vastutusalaks on sihtgrupi efektiivsem kaasamine, kõneisikute valimisel kaasa rääkimine,
meedia kaasamine, intervjuude läbi viimine.
Administratiivne tegevus
Arengukoostöö Ümarlaud on mittetulundusühing, mille kõrgeimaks otsustusorganiks on
Üldkoosolek, nõuandvaks organiks Nõukogu ja tegevjuhiks on juhataja. Arengukoostöö
Ümarlaua juhatuses on 1 liige (Piret Hirv).
2011 aastal liitus AKÜga Johannes Mihkelsoni keskus, seisuga 31.12.2011 on AKÜ’l 21 liiget, 2011 aasta jooksul lisandus 5 uut liiget:
1. Eesti Euroopa Liikumine
2. Eesti Looduskaitseselts
3. Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus
4. Eesti People to People
5. Eesti Roheline Liikumine
6. E-Riigiakadeemia
7. Fenno-Ugria Asutus
8. Humana Eesti
9. Jaan Tõnissoni Instituut
10. Naiskoolituskeskus
11. Peipsi Koostöökeskus
12. Domus Dorpatensis
13. Mondo
14. SA Eesti Inimõiguste Keskus
15. Eestimaa Looduse Fond
16. UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon
17. Johannes Mihkelsoni Keskus
18. Eesti Pagulasabi
19. Eesti Diplomaatide kool
20. Damota
21. Balti Uuringute Instituut
AKÜ liikmete nimekirja ja kontaktid leiab aadressilt http://www.terveilm.net/?id=46
Korraline Üldkoosolek toimus 14. juunil 2011, kus kinnitati 2011. aasta tegevusplaan ja 2010 aasta majanduse aastaaruanne, valiti uus nõukogu.
AKÜ raamatupidamine on auditeeritud, raamatupidamisaruande leiab aadressilt
http://www.terveilm.net/uploads/files/Majandusaastaaruanne2010.pdf (2010 majandustulemuste kontrolliks viis auditi läbi audiitorfirma Rimess).
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Uus Nõukogu koosseis: nõukogu esiisik on Mari Helene Kaber (Humana Eesti) ning liikmed on Birgit Keerd Leppik (Mondo), Kristiina Ling (Eesti
Euroopa Liikumine), Margit Säre (Peipsi Koostöökeskus) ja Jaak Prozes (Fenno-Ugria Asutus). Nõukogu volitused kestavad kaks aastat (kuni
2011 – 2013 ja nõukogu esiisik 2010 – 2012).
Lisaks üldkogule osalevad AKÜ liikmed organisatsiooni seisukohtade kujundamises AKÜ töörühmade kaudu. 2011 aastal on aktiivselt koos
käinud maailmahariduse töörühm.
AKÜ meeskonda kuuluvad:
•

juhataja Piret Hirv (rahastus Välisministeeriumi tegevustoetusest);

•

poliitikaekspert Evelin Andrespok (rahastus KÜSKist, MISAst, Balti Ühisprojektist ja Välisministeeriumist),

•

maailmahariduse projekti „GLEN“ koordinaator Karmen Saul (rahastus VM, GLEN projektist), juuni 2010-aprill 2011

•

teavitusprojekt „Maailmapäev 2010“ projektijuht Remo Merimaa (rahastus VM, Maailmapäeva projektist), märts 2011 – mai 2011;

•

Infokoordinaator Mirjam Sutrop (rahastus VM, tegevustoetusest), märts 2011 - juuni 2011, november – detsember 2011)

Novemberist 2009 on AKÜ üleeuroopalise arengukoostööalase katusorganisatsiooni CONCORD (www.concordeurope.org) täieõiguslik liige.
Lisaks AKÜ töörühmadele osalevad AKÜ esindajad ka Euroopa tasandi katusorganisatsiooni CONCORD töörühmades: poliitikafoorum ja selle
poliitikate sidususe töörühm - AKÜ poliitikaekspert; AidWatch kampaania - AKÜ poliitikaekspert; maailmahariduse töörühm (DEEAR) - Humana
Estonia; EL naabruspoliitika (EPAN) - Eesti Euroopa Liikumine ja AKÜ juhataja
Hinnang AKÜ 2011 aasta tegevusele
Peamised sündmused ning hinnangud toimunule on antud tegevusvaldkondade lõikes:

2011 peamised eestkostetegevused:
1. EL arengukoostöö poliitika reform – AKÜ koostöös oma liikme Eesti Euroopa Liikumisega viis läbi avaliku arutelu EL arengupoliitika
reformi käsitleva rohelisele raamatu teemal ning esitas oma kommentaarid Euroopa Komisjoni arenguvolinik Andris Piebalgsile. Lisainfo:
http://www.terveilm.net/?id=588.
2. Riigikogu valimised – AKÜ saatis ERR valimisstuudio saatesse arengukoostöö teemalise briifingu ja ettepanekud küsimusteks
kandidaatidele. Delfis ilmus arvamusartikkel „Eetiline välispoliitika jääb ainult valimislubadusteks“
(http://www.delfi.ee/news/paevauudised/arvamus/evelin-andrespok-eetiline-valispoliitika-jaab-ainult-valimislubadusteks.d?id=41331339).
Riigikogule on jooksvalt saadetud e-posti teel infot olulisemate uudiste ja AKÜ seisukohtade kohta.
3. Maailmaharidus – AKÜ korraldas aprillis maailmahariduse võimalusi tutvustav seminar kohalikele omavalitsustele. Lisaks seminarile
toimus AKÜ eestvedamisel kohtumine haridus- ja teadusministeeriumi, Euroopa Maailmahariduse võrgustiku GENE ning AKÜ
maailmahariduse töörühma vahel, kus arutati võimalusi Eesti liitumiseks võrgustikuga. Kohtumisel sõlmitud kontatide põhjal on koostöö
jätkunud ja järjekindlalt tõhustunud.
4. Arengukoostöö rahastuse teemaline eestkoste – AKÜ osales aktiivselt CONCORDi AidWatch raporti koostamisel konsulteerides nii
välisministeeriumi kui ka oma liikmeskonnaga. Raportit tutvustati Eesti avalikkusele meedia kaudu ning võrgustikule elektrooniliselt.
Lisaks esitas AKÜ kodanikuühenduste seisukohti Eesti arengukoostöö tõhustamise osas Euroopa Komisjoni konsultantide abil läbi viidud
protsessis, mille eesmärk oli tõhustada Eesti arengu rahastamist.Lisainfo: http://www.terveilm.net/?id=273
5. Koostöö edendamine Gruusia partneritega – Kõige olulisema tegevusena kaardistas AKÜ Eesti ühenduste huvid koostööks Gruusia
organisatsioonidega. Oktoobris osalesid kolm AKÜ esindajat visiidil Gruusiasse, kus leiti partnerid ja tehti ülevaade sealsest
kodanikuühiskonna olukorrast. Kogutud informatsiooni põhjal panustati kahepoolse koostööleppe koostamisse riikide vahel ja seda jagati
ka Eesti ühendustega. Lisainfo: http://www.terveilm.net/?id=42&tag=10
6. Konverents inimõigustel põhinevast arengukoostööst – Maailmapäeva raames toimus Riigikogus konverents erinevate sektorite
esindajatele, kus arutati Eesti võimalusi panusta arenumaade rahva tervise parandamisse ning võimalusi Eesti arengukoostöö
tõhustamiseks. Lisainfo: http://www.terveilm.net/?id=521&year=2011
7. Läänemere-Vahemere koostöö – AKÜ koordineeris Eestis projekti, mille käigus sõlmiti uusi kontakte kahe mere äärsete
kodanikuühenduste vahel, otsiti võimalusi ühistegevusteks ning anti kodanikuühiskonnale võimalus esitada poliitikakujundajatele
ettepanekuid kultuuri, rännet ning keskkonda puudutavates küsimustes. Koostöö uute kontaktidega jätkub ja on oodata koostööprojekte
tulevikus. Lisainfo: http://www.terveilm.net/?id=361
8. Vähemusrahvuste noorte kaasamine Eesti ellu – AKÜ korraldas kaks noortefoorumit ja ühe koolituse rahvusvähemuste noortele, kus
käsitleti Eestis elavate rahvusvähemuste olukorda ja õigusi, tutvustatakse ja analüüsitakse Eesti riigi poolt loodud seadusandlikke
tingimusi ning seaduste ja rahvusvaheliste kokkulepete rakendamise võimalikke kitsaskohti. Noorte ettepanekud saadeti Riigikogu
liikmetele ja teistele asjakohastele avaliku võimu esindajatele. Valmis ka olulisel hulgal teavitusmaterjali, sh. arengukoostöö sihtriike
tutvustav materjal. Lisainfo: http://www.terveilm.net/?id=440
9. Jooksvalt koostöö partneritega – AKÜ teeb regulaarselt koostööd oluliste partneritega nagu välisministeerium, EMSL, CONCORD,
TRIALOG ning Põhja- ja Baltimaade katusorganisatsioonid. Lisaks arendas AKÜ koostööd uute partneritega nagu Praxis, Eesti
Arengufond, kultuuriministeerium, haridus- ja teadusministeerium, kaitseministeerium jt. 2011. aastal suurenes AKÜ liikmeskond
kolmandiku võrra (16-lt 21-le organisatsioonile), mis näitab, et oleme suutnud teema olulisust vabaühenduste silmis suurendada ja
kaasata rohkem erinevaid organisatsioone eestkostetöösse.
AKÜ eestkostetegevuste maht ja kvaliteet paranesid 2011. aastal oluliselt. Seda tõendavad nii võrgustiku laienemine kui ka saadud meedia
tähelepanu. 2012. aasta suurimaks eesmärgiks on saavutatud edu jätkamine. Selleks on vajalik koostada AKÜ-le strateegia oma
eestkostetegevuste planeerimiseks ning koostöös partneriga selle elluviimise hea tava. Viimastel aastatel oleme üritanud läheneda eestkostele
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teemapõhiselt, sidudes aasta eestkostetegevused Maailmapäeva teemaga. See süsteem ei ole siiski osutunud eriti tõhusaks, sest suure ja
eripalgelise liikmeskonna huvisid on keeruline ühildada ja AKÜ tegevusi kõigile oluliseks muuta. Seetõttu on AKÜ suuremad poliitilise eestkoste
valdkonna edusammud olnud ad hoc teemadel. Selleks, et tõhustada AKÜ büroo tööd ning et suurendad nähtavust sihtrühmade ja avalikkuse
silmis, peab AKÜ koos liikmetega panema paika süsteemse ja pikaajalise visiooniga strateegilise lähenemise oma eestkostetööle.
Samuti on eesmärgiks suurendada AKÜ algatavat eestkostet, sest siiani eestkostetegevused enamasti olnud reageerivad (eelnõud,
arengukavad, strateegiad). Tänaseks on AKÜ liikmeskonnal kogunenud piisav teadmistepagas, kuid nüüd on tarvis vahendeid selle põhjal
sihtrühmade suunas eestkoste tegemiseks. Eriti olulised teemad on kodanikuühiskonna osalus arengukoostöös, rahvusvaheliste abi tõhususe
põhimõtete järgimine ning arengukoostöö rahastuse suurenemine.
Ka töörühmade tegevused vajavad jätkuvat tugevdamist ning koostöösuhete loomist vastavate CONCORDi töörühmadega. AKÜ peab
parandama oma liikmeskonna aktiivsust eestkostes osaleda, eelkõige Euroopa Liidu poliitikate teemal.
1. Avalikkuse teavitamine arengukoostöö teemadel
Teavitustöö ja maailmahariduse eesmärgiks on lisaks poliitikutele, ametnikele ja valdkonnas aktiivsetele kodanikuühendustele arengukoostöö
temaatika olulisusest teavitada ka laiemat avalikkust ning töötada välja Eesti riiklik maailmahariduse strateegia koostöös seotud ministeeriumide
ja teiste asjaomaste asutustega.
Balti riikide platvormide ühisprojekti ja teiste projektide raames on AKÜ korraldanud avalikke arutelusid ja teisi avalikkusele suunatud tegevusi.
Kõige tähtsamaks näiteks sellest on Maailmapäev, kus osalevate organisatsioonide ja külaliste arv oli 2011. aastal kordades suurem kui 2010.
aastal. Viimased kaks aastat on Maailmapäeva raames toimunud ka konverentsid, mis on kaasanud palju erinevaid partnereid ja osutunud väga
sisukateks.
Toimus 13 koolikülastust üle Eesti. Kohtumine UNESCO ERK koolide võrgustike esindajatega (25 kooli). Uue sihtgrupina tehti 2011 aastal
teavitustöös koostööd ülikoolidega (Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool).
Avalikest üritustest osaleti Euroopa Noorte Parlamendi mudelsessioonil Tartus (ettekanne), loeng ÜRO simulatsioonil, avalik loeng
Tehinkaülikoolis, osalemine Kodanikuühiskonna nädalal väljapanekuga arengukoostööst Tartu Kaubamaja aatriumis, osalemine Uue Maailma
Festivalil stendi ja korjandusega (koostöös UNICEFiga), osalemine Noorte Vabaajamessil „Novaata“ Tallinnas Solarise aatriumis stendiga.
Tallinna Pedagoogilises Seminaris toimus loeng maailmaharidusest.
Artiklitest ilmus 1 artikkel „Välispoliitika aastaraamatus“ kaasautorlusena. Priit Tinits kirjutas artikli Äripäeva „Säästmise tulevik - läbipaistvam
toode teadlikumale kliendile“ ning „Aafrika vajab enim suuremat teadvustamist“.
Infoportaal „Terveilm“ kokkuvõte:
2011 aasta jooksul avaldati infoportaalis ca 350 uudist ja postitust ning kodulehte vaadati 20 859 korda, millest unikaalseid külastusi oli 12 781.
Korduvaid külastusi oli 41,31% ning uusi vastavalt 58,69% (alus: Google Analytics, periood jaanuar – detsember 2011).
Regulaarselt ilmuvad AKÜ uudiskirjad, 2011 aastal ilmus kokku 6 uudiskirja (arhiiv asub aadressil (http://www.terveilm.net/?id=250 ).
Uudiskirjade lugejateks on AKÜ listide liikmed (kokku 352 kontakti), sotsiaalmeedias foorumite lugejad ning portaali terveilm.net külastajad).
Sotsiaalmeedia:

•

„arengukoostöö“ lugejafoorumil sotsiaalvõrgustikus (http://www.facebook.com/messages/?action=read&tid=id.279513162106031#!/terveilm )
on keskmiselt ca 800 unikaalset külastust nädalas. Lugejafoorumisse tehakse postitusi regulaarselt.

•

Loodud on „maailmapäeva“ lugejafoorum sotsiaalvõrgustikus (leitav aadressil
http://www.facebook.com/messages/?action=read&tid=id.279513162106031#!/maailmapaev ). Sellel foorumil ca 400 unikaalset kontakti
nädalas.

•

2011 aasta novembris pandi alus „GLEN Eesti“ lugejafoorumile (http://www.facebook.com/#!/glenestonia ) mis on mõeldud peamiselt GLEN
võrgustiku uudiste ja teadete edastamiseks. Sellel foorumil on ca 400 unikaalset kontakti nädalas.

Koostatud infomaterjalid:

•

AKÜt tutvustav voldik. Virtuaalselt kätte saadav aadressilt http://www.terveilm.net/uploads/AKUvoldik.pdf. Voldik on eesti, inglise ja vene
keeles hõlmamaks kõiki võimalikke sihtrühmi ning mõeldud kasutamiseks ka rahvusvaheliste kontaktide loomisel. Näidis lisatud arvele.

•

Infoketas tutvustamaks aastatuhande arengueesmärke teavitusüritustel ja koolikülastustel. Näidis lisatud arvele

•

Faktilehed Eesti arengukoostöö prioriteetriikide kohta. Faktilehed koostati nii eesti kui ka vene keeles jagamaks infot erinevatele
sihtrühmadele. Faktilehed on kätte saadavad aadressil http://www.terveilm.net/?id=334.

•

Raporti „Poliitikate sidusus“ eestindamine ning kokkuvõtlike faktilehtede koostamine selle põhjal. Faktilehed on leitavad addressilt
http://www.terveilm.net/?id=9&tag=27

Eesti avalikkuse teadlikkust arengukoostööst tuleb siiski veel pidada ebapiisavaks ning teavitustöö nõuab järjepidevust. Teadlikkuse tõstmiseks
on plaanis jätkata juba valitud teed – korraldada teavitusüritusi, teha teavitustööd erievatel avalikel üritustel. Arendada koostööd
arengukoostööga tegelevate organisatsioonide, indiviidide ja võrgustikega nii Eestis kui ka mujal

1. koostöö arengukoostööga tegelevate organisatsioonidega ja uute organisatsioonide toomine arengukoostöö juurde
2011 aastal pöörasime suuremat tähelepanu uute organistasioonide toomisele arengukoostöö juurde, seda teavitamise ning koolitusürituste
kaasabil.
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1. „Arengukoostöö Idapartnerluse riikides“. Koolituse raames anti ülevaade arengukoostöö alustõdedest (Piret Hirv, Evelin Andrespok, AKÜ),
räägiti idapartnerlusest (Vahur Made, Eesti Diplomaatide kool), arengukoostöö võimalustes mainitud riikides (Marje Pihlak,
Välsiministeerium) ning rahastusvõimalustest (AKÜ). Osales 15 mittetulundussektori esindajat. Koolitusmaterjalid leiab aadressilt
http://www.terveilm.net/?id=571.
2. „Kohalike omavalitsuste võimalused osaleda maailmahariduses“. Koolitus toimus Tartus ning osales 20 kohalike omavalitsuse esindajat.
Koolitus toimus koostöös üle-euroopalise maailmahariduse edendamise projektiga DEEEP. Sihtrühmaks olid omavalitsuste juhid,
haridusnõunikud, kultuuri ja noorsootöö spetsialistid, koolidirektorid. Arutleti kohalike omavalitsuste rolli ja võimaluste üle tõsta oma
elanikkonna teadlikkust globaalsetest väljakutsetest nagu vaesus ja kliimamuutused ning suurendada solidaarsustunnet maailmaga
väljaspool Eestit. Eraldi tähelepanu pöörati maailmahariduse seostele uute õppekavadega, projektivõimalustele ning noorsootöö rollile.
Esinejate hulgas on eksperdid Eestist ning Iirimaalt. Koolitusmaterjalid leiab aadressilt http://www.terveilm.net/?id=570
3. „Arengukoostöö ABC vene keeles“ (Piret Hirv, AKÜ). Venekeelsete organisatsioonide kaasamine ning teavitamine oli 2011 astal täiesti uus
tegevussuund ning seda plaanime jätkata ka 2012 aastal. Koolitus toimus vene keeles ning osales 12 venekeelsete organisatsioonide
esindajat. Koolitusmaterjalid leiab aadressilt http://www.terveilm.net/?id=572 .
4. "Areng, ettevõtlus, tehnoloogia ja innovatsioon". Koolituspäev toimus koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga, sihtgrupiks üliõpilased mis oli
samuti 2011 aastal uus tegevussuund ja sihtgrupp. Osales 45 üliõpilast erinevatest teaduskonadaest. Ettekanded leiab aadressilt
http://www.terveilm.net/?id=573.
5. „Kuidas viia läbi sotsiaalkmapaaniaid“. Koolitus oli suunatud kõikidele kodanikuühendustele kes viivad läbi erinevaid teavituskampaaniaid.
Koolitajaks oli Stefan Kerl, Austria. Osales 28 kodanikuühenduste esindajat. Koolitus ka filmiti. Koolitusmaterjalid ning kogumahus
videosalvestuse leiab aadressilt http://www.terveilm.net/?id=584.
6. Kommunikatsioonikoolitus noorteorganisatsioonidele „Putting Ideals into Practice“. Osales 15 noort Soomest ja Eestist. Koolituse töökeeleks
oli inglise keel. Koolituse eesmärgiks oli õpetada noori oma organistasioonide strateegilisi eesmärke saavutama kommunikatsioonitööriistade
abil. Programmi leiab aadressilt http://www.terveilm.net/?id=583.
7. „EL maailmahariduse rahastusvoorus osalemise koolitus“. Praktilisel projektikirjutamise koolitusel anti nõu, kuidas täita kindla
taotlusvooru avaldust ning vastati küsimustele. Oselejad arutasid oma konkreetseid projektiideid ja/või eeltaotlus, et saada koolitajalt
võimalikult kasulikku abi ja tuge. Koolitajaks oli soome platvormi KEHYs spetsialist ning koolitus toimus inglise keeles. Osales 20 erinevate
kodanikuorganisatsioonide esindajat.
8. "Development Policy - Whose Concern?". Seminar noortele arengukoostööst, toimus Helsingis, töö keeleks inglise keel (Eestist osales 15
noort). Esinejateks olid Soome välisminister Erkki Tuomioja ja Eestist Kristina Mänd Poliitikauuringute Keskusest Praxis. Koolituse
ettekanded ning programmi leiab aadressilt http://www.terveilm.net/?id=586.
2011 aasta jooksul liitus arengukoostöö tutvustamise ja erinevate organisatsioonidega koostöösidemete tugevdamise tulemusel Arengukoostöö
Ümarlauaga viis uut organisatsiooni, kelle teadmistest ja kogemustest tõuseb tulu nii eestkostetöös kui ka avalikkuse teavitamisel
arengukoostööpoliitikast.
AKÜ eesmärk on luua tõhusalt toimiv koostöövõrgustik, toetada ja motiveerida Eesti vabaühendusi edendamaks nende tegevust arengukoostöö
vallas, teavitada avalikkust arengukoostööst ja MTÜde tegevusest ning osaleda arengukoostööpoliitika kujundamises. Kõikide tegevuste ja
projektide edukaks läbi viimise eelduseks on tegevustoetusega võimaldatav stabiilne tegevuskeskkond.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2011

31.12.2010

Lisa nr

60 500

44 932

2

5 004

5 401

65 504

50 333

65 504

50 333

4 594

3 014

5

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

59 308

45 763

9

Kokku lühiajalised kohustused

63 902

48 777

63 902

48 777

1 556

1 461

46

95

1 602

1 556

65 504

50 333

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

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

2011

2010

Annetused ja toetused

157 996

137 370

Kokku tulud

157 996

137 370

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-157 960

-137 370

Kokku kulud

-157 960

-137 370

Põhitegevuse tulem

36

0

Finantstulud ja -kulud

10

95

Aruandeaasta tulem

46

95

Lisa nr

Tulud

Kulud
10

12
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2011

2010

36

0

397

-5 193

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus

15 125

30 865

Kokku rahavood põhitegevusest

15 558

25 672

Laekunud intressid

10

96

Kokku rahavood investeerimistegevusest

10

96

Kokku rahavood

15 568

25 768

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

44 932

19 164

Raha ja raha ekvivalentide muutus

15 568

25 768

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

60 500

44 932

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

Rahavood investeerimistegevusest

2

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2009
Aruandeaasta tulem
31.12.2010
Aruandeaasta tulem
31.12.2011

1 461

1 461

95

95

1 556

1 556

46

46

1 602

1 602
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
2011 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea
raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise Seaduses, mida täiendavad Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri
määrused ning Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid, standardid ja soovitused.
2011 a. tulemi kirjendamiseks on kasutatud Raamatupidamise Toimkonna Juhendit 14. Majandustehingute kirjendamisel ja kajastamisel
on lähtutud EV Raamatupidamise seaduse § 3 toodud mõistetest ja aastaaruande koostamisel § 13-26 toodud põhimõtetest. Raamatupidamise
aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides

Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud
ja rahaturu fondi osakuid.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused
Tehingud välisvaluutas ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja –kohustused
Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid.
Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna. Välisvaluutas
fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja –kohustused ning mittemonetaarsed finantsvarad ja –kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse
meetodil, hinnatakse bilansipäeval ümber Eesti kroonidesse ametlikult kehtivate Eesti Panga valuutakursside alusel.

Finantskohustused
Finantsvarade ja kohustuste hindamisel kasutatakse korrigeeritud soetusmaksumuse meetodit. Tehinguid kajastatakse tehingu toimumise
päeval.
Tulud
Tuludes ja kuludes kajastatakse toetusi, jälgides tekkepõhisuse printsiipi. Vahendamiseks saadud ja edasi antud toetusi kajastatakse üheaegselt
tuludes ja kuludes.Liikmemaksud kajastatakse tuludes nendes perioodides, mille eest need saadud on.

Sihtfinantseerimist kajastatakse üldreeglina 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. Sihtfinantseerimine on kajastatud brutomeetodil.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2011
Sularaha kassas

31.12.2010

233

244

Arvelduskontod

60 267

44 688

Kokku raha

60 500

44 932
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Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2011
Ettemaks

31.12.2010

Maksuvõlg

Ettemaks

Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks

1 387

0

838

Sotsiaalmaks

2 382

0

1 431

Kohustuslik kogumispension

120

0

80

Töötuskindlustusmaksed

303

0

182

Ettemaksukonto jääk

1 501

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

1 501

137
4 192

137

2 531

Lisa 4 Muud nõuded
(eurodes)

31.12.2011

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Viitlaekumised

2 900

2 900

Kokku muud nõuded

2 900

2 900

31.12.2010

1 - 5 aasta jooksul

üle 5 aasta

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Viitlaekumised

5 264

5 264

Kokku muud nõuded

5 264

5 264

1 - 5 aasta jooksul

üle 5 aasta

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2011

31.12.2010

Lisa nr

391

223

6

11

260

7

4 192

2 531

3

4 594

3 014

31.12.2011

31.12.2010

Võlad tarnijatele

391

223

Kokku võlad tarnijatele

391

223

Võlad tarnijatele
Võlad töövõtjatele
Maksuvõlad
Ettemakse maksuametile
Kokku võlad ja ettemaksed

Lisa 6 Võlad tarnijatele
(eurodes)
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Lisa 7 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

Töötasude kohustus
Võlad aruandvatele isikutele
Kokku võlad töövõtjatele

31.12.2011

31.12.2010

11

260

0

0

11

260

Lisa 8 Tingimuslikud kohustused ja varad
(eurodes)

31.12.2011

31.12.2010

Glen projekt 2009

0

229

Glen projekt 2010

0

8 906

33 300

31 956

MH seminar

0

2 212

MEDIP Projekt

0

2 459

11 864

0

Glen projekt 2011

7 444

0

Tallinna Linnavalitsus

5 100

0

Tingimuslikud kohustused

Maailmapäeva projekt

Koostööpoliitika projekt

Euroopa komisjon
Kokku tingimuslikud kohustused

1 600

0

59 308

45 762

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Brutomeetod

31.12.2009

Saadud

Tulu/amortisatsioon

Tagastatud

31.12.2010

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Rahandusministeerium

6 641

122 405

0

-87 955

41 091

0

1 790

0

-1 790

0

Kodaniku Ühiskonna SK

4 951

2 549

0

-7 500

0

Conseil DELeuropa

2 260

0

0

-48

2 212

Balti Ühisprojekt

0

15 151

2 957

-18 108

0

Jaan Tõnissoni Instituut

0

14 032

0

-11 573

2 459

2 019

5 930

2 288

-10 237

0

0

160

0

-160

0

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

15 871

162 017

5 245

-137 371

45 762

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja
toetused

15 871

162 017

5 245

-137 371

45 762

VüFF

Horison 3000
Tallinna Linnavalitsus

31.12.2010

Saadud

Tagastatud

Tulu/amortisatsioon

31.12.2011
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Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Rahandusministeerium

41 091

115 850

2 550

-118 747

Conseil DELeuropa

2 212

-2 212

Jaan Tõnissoni Instituut

2 459

-2 459

Kodaniku Ühiskonna SK

17 171

-5 307

Horison 3000

10 421

-10 421

Tallinna Linnavalitsus

40 744

11 864

5 100

Balti Ühisprojekt

5 100

15 564

Euroopa komisjon

350

4 500

-15 914
-2 900

1 600

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

45 762

168 606

2 900

-157 960

59 308

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja
toetused

45 762

168 606

2 900

-157 960

59 308

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2011

2010

Mitmesugused bürookulud

-22 358

-8 713

Uurimis- ja arengukulud

-79 170

-71 956

Tööjõukulud

-56 432

-56 701

-157 960

-137 370

2011

2010

Palgakulu

-38 044

-38 327

Sotsiaalmaksud

-12 555

-12 658

-532

-536

-5 301

-5 179

Kokku tööjõukulud

-56 432

-56 700

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

-56 432

-56 701

6

6

2011

2010

10

96

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

Lisa 11 Tööjõukulud
(eurodes)

Töötuskindlustus
Muud

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud
(eurodes)

Intressitulud
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest
Kokku finantstulud ja -kulud

0

-1

10

95

16

Mittetulundusühing Arengukoostöö Ümarlaud

2011. a. majandusaasta aruanne

Lisa 13 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga
31.12.2011

31.12.2010

16

16

Juriidilisest isikust liikmete arv
Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2011
Nõuded
Asutajad ja liikmed

31.12.2010

Kohustused
0

Kohustused
0

2 459

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

2011

2010

19 108

12 309

Raamatupidamiskohustuslane ei ole kõrgemale nõukogule arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.
Liikmed
•. Eesti Euroopa Liikumine
2. Eesti Looduskaitseselts
3. Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus
4. Eesti People to People
5. Eesti Roheline Liikumine
6. E-Riigiakadeemia
7. Fenno-Ugria Sihtasutus
8. Humana Eesti
9. Jaan Tõnissoni Instituut saadud 219559 krooni, kohustus 38478 krooni
10. Naiskoolituskeskus
11. Peipsi Koostöökeskus
12. Domus Dorpatensis
13. Mondo
14. SA Eesti Inimõiguste Keskus
15. Eestimaa Looduse Fond
16. UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon
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