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Tegevusaruanne
Mittetulundusühingu Eesti Gei Noored tegevusaruanne
Organisatsiooni tutvustus
Mittetulundusühing Eesti Gei Noored (EGN) sai alguse Tartu ja Tallinna gruppidest, mis oktoobris 2008 otsustasid registreerida ametliku
organisatsiooni ning 4. novembril kanti EGN mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse. Tegemist ei ole ainult noorteorganisatsiooniga,
EGN on mõeldud kõigile, kes soovivad seista LGBT*- inimeste õiguste eest, veeta koos meeldivalt aega ja omandada uusi teadmisi ning leida
uusi tutvusi. EGN püüab ühendada Eesti LGBT-kogukonda, seisab vaba ja tolerantse ühiskonna eest, kus kõigil, olenemata nende
seksuaalsusest, on võimalus saada tööd, luua perekond ning probleemide korral loota riigile.
EGNi tööd korraldab juhatus. 2011ndal aastal koosnes kuni juunini kaheksast liikmest ning alates juunist kuuest liikmest. Juhatuse tööd juhib
president, juhatusse kuuluvad veel sekretär, pressiesindaja, laekur ning koordinaatorid. Juhatus töötab enamuses vabatahtlikkuse alusel,
juhatuse liikmetasu aastal 2011 maksti summas 730 eurot.
EGN sai alates 2011. aasta II poolest võimaluse palgata tööle rohkem inimesi kui ei kunagi varem. Töötajate keskmine arv, kui taandada
täistööajale oli kokku neli inimest, kelle tööjõukulu kokku oli 7562 eurot.
Organisatsioonil oli 2011. aasta lõpu seisuga 60 liiget ning aastane liikmetasu oli 3.20 eurot.
EGNi aasta 2011 rahastajateks olid: Avatud Eesti Fond, Kultuurkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu, Tallinna Linnakantselei, projekt „Erinevus
rikastab“. Lisaks toetasid rahaliselt ka järgmised saatkonnad: Norra, Rootsi, USA, Hollandi ja Belgia. Raha laekus lisaks veel ka annetustest ning
liikmemaksudest.
EGNil on koduleht www.egn.ee. Infot jagame ka uudiskirja vahendusel, sotsiaalmeedias ning meie tegemisi kajastavad ka meie partnerid oma
kodulehtedel. Samuti on EGN avaldanud ka mitmeid pressiteateid. EGN omab ka interneti domeene www.pride.ee, www.omakeskus.ee,
www.omafestival.ee
EGN on seisuga detsember 2011 kolme katuseorganisatsiooni liige: rahvusvaheliste organisatsioonide ANSO (Association of Nordic and
Pol-Balt LGBTQ Student Organizations) ja ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association) liige ning Eesti
organisatsiooni ENL (Eesti Noorteühenduste Liit) liige.
2011. aastal tehti peamiselt koostööd järgnevate partneritega: SEKÜ, Eesti Geikristlaste Kogu, MTÜ Gendy, Eesti Seksuaaltervise Liit, ENL,
EHPV, ESPO, HMSX.info, Qiss.eu, Sotsiaalministeerium, Mozaika, TYA, LGL, ANSO, ILGA. Lisaks sõlmiti ka olulised suhted USA ning
erinevate Euroopa saatkondadega.
*LGBT – lühend, mis tähistab lesbisid, geisid, biseksuaale ja transinimesi
Suurprojektid
Oma Maailma Avardamise Festival
6.–11. juunil 2011 toimus Tallinnas LGBT solidaarsus- ja kultuurinädal Oma Maailma Avardamise Festival, mille raames oli võimalik külastada
LGBT teemalisi kunsti- ja fotonäitusi ning filmilinastusi. Nädala lõpetas pidulik vabaõhukontsert, kus kõiki inimesi väärtustava ühiskonna
toetuseks astusid üles armastatud Eesti artistid.
Üritus toimus koostöös Baltic Pride’iga, mis on Eesti, Läti ja Leedu LGBT organisatsioone ühendav üritus. 2009. aastal toimus Baltic Pride Riias
ja 2010. aastal Vilniuses. 2011. aastal oli järg Eesti käes ning selle koostöö tulemusena toimuski juuni alguses LGBT solidaarsus- ja
kultuurinädal. LGBT solidaarsus- ja kultuurinädala raames toimuvat vabaõhukontserti toetas projekt „Erinevus rikastab“, mida finantseerisid
Euroopa Liit, Sotsiaalministeerium ja Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituut. Projekt keskendus 2011. aastal homofoobia vastu võitlemisele
ning puuetega inimeste sotsiaalse staatuse edendamisele. Projekti toetati Euroopa Liidu tööhõive ja sotsiaalse solidaarsuse programmi
PROGRESS (2007–2013) raames.
„Support for the Institutional Development of NGO Estonian Gay Youth“
Juulis said alguse aastase suurprojekti tegevused, mille eesmärgiks on EGNi institutsionaalse võimekuse parendamine ning EGNi töö
parandamine LGBTQ kogukonnaga, et selle liikmed saaksid tunda end võrsete ja enesekindlate kogukonna ning seeläbi ka ühiskonna
liikmetena. Veelgi enam proovib EGN selle projekti abiga teha kättesaadavaks LGBTQ küsimusi puudutava informatsiooni kõigile ühiskonna
liikmetele, et nad teaksid LGBTQ tähendust ning inimõiguste olulisust ühiskonna jaoks.
Eesmärkide täitmiseks avas EGN Tallinnas info- ja tegevuskeskuse Oma Maailma Avardamise keskus. Keskus kujunes esimese poole aastaga
nö katuseks sarnastele organisatsioonidele nagu SEKÜ, Geikristlaste Kogu ning Gendy. Keskuses toimus iga nädal vähemalt kaks üritust.
Projekti lõpptulemusena peaksid saama täidetud järgmised punktid:
1)
EGNi kui organisatsiooni võime esindada oma sihtrühmi paraneb. Info- ja tegevuskeskus saab kohaks, kus inimesed, ideed, informatsioon
ning koostegemise tahe koondub.
2)
Enam LGBTQ inimesi on kaasatud tegevustesse ning üritustesse, sh inimesed väljaspool Tallinnat, Tartut ning vene keelsed kogukonna
liikmed.
3)
Inimesed teavad, kuhu pöörduda, kui neil on tarvis abi või infot LGBTQ küsimustes. On võetud ühendust professionaalsete sihtrühmadega
nagu õpetajad, poliitilised ühingud, noorsootöötajad ning sotsiaaltöötajad ja neile on tutvustatud olemasolevaid võimalusi.
Väikeprojektid
EGN kirjutab pidevalt projekte, et saada oma tegevustele rahastust. Järgnevalt toome välja 2011. aastal käigus olnud projektid.
Artiklikogumik LGBT-teemadel
EGN andis Avatud Eesti Fondi toetusega 2010. aasta novembriks välja artiklikogumiku, kus erinevad Eesti autorid selgitavad LGBT-temaatikat
eelkõige informatiivses võtmes. Projekti eesmärk oli tõsta eesti ühiskonna teadlikkust LGBT-teemadest ja suurendada üldise avalikkuse
tolerantsust seksuaalvähemuste suhtes.
Artiklikogumiku otsene sihtgrupp on vanema kooliastme õpilased, tudengid ja noortega tegelevad täiskasvanud (eelkõige õpetajad). Kuna
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kogumik planeeriti ladusat lugemist pakkuva artiklikoguna ning mitte käsiraamatuna, siis ei välistatud kaudse sihtgrupina ka laiemat avalikkust,
poliitikuid, tööandjaid, ametnikke jt, kellele kogumik samuti huvitav tundus. 2011. aastal toimus artiklikogumiku tutvustamine ning levitamine. Läbi
sõlmitud kontaktide õpetajate koolitajatega jõudis raamat aasta jooksul kümnete õpetajate ning koolideni.
Ole teadlik valija!
6. märtsini 2011 kestis EGNi ja Geikristlaste Kogu koostöös valminud valimiseelne kampaania, mis julgustas kõiki Eesti Vabariigi kodanikke 6.
märtsil Eesti Vabariigi parlamendivalimistel teadlikku ja mõtestatud valikut tegema. Soovisime, et meie kogukond teaks erakondade seisukohti
seksuaalvähemusi puudutavates küsimustes ning selleks kogusime erakondadelt infot. Enne valimisi püüdsime kogukonda teavitada sellest,
kuidas erakonnad oma tegevust järgmisel neljal aastal seoses seksuaalvähemuste õigustega näevad. Tänu erakondade esindajate jahedale
vastukajale jäi meie kogutud info napiks. Siiski jagasime Facebooki ja Twitteri vahendusel kogu meieni jõudnud infot erakondade arvamusest
LGBT teemade suhtes Eestis.
Koostöö arendamine Läti ja Leedu LGBT organisatsioonidega
Avatud Eesti Fondi toel oli EGNil 2010. ja 2011. aastal võimalik teha tihedamat koostööd Läti ja Leedu LGBT organisatsioonidega. Esimene
kohtumine organisatsioonide esindajate vahel toimus 2010. aasta novembris, teine kohtumine leidis aset 2011. aasta maikuus. Projekt
kulmineerus juuni alguses Tallinnas toimuva solidaarsus- ja kultuurinädalaga, kuhu tulid toetuse abil ka delegatsioonid Lätist ja Leedust.
Osavõtt konverentsidest, seminaridest ja olulisematest kohtumistest
LGBT Youth Scotlandi konverents Challenging Homophobia Together – osa võttis Maret Ney – aprill 2011
Balti Pride’i kohtumine Tallinnas – osa võtsid Hanna Kannelmäe, Helen Talalaev, Jaan Kroon, Maret Ney – mai 2011
ANSO konverents Stockholmis – osa võtsid Jaan Kroon, Annika Laas, Madle Saluveer– september 2011
Kohtumine Baltic Pride 2012 organiseerimiseks Riias – osa võtsid Hanna Kannelmäe ja Maret Ney – november 2011
Empowering European Citizens Helsingis – osa võttis Helen Talalaev – november 2011
Proud seminar – osa võttis Hanna Makko – november 2011
Konverents World LGBT Youth Leadership Summit Tel Avivis – osa võttis Hanna Kannelmäe – detsember 2011

Tulevik
EGN töötab edasi oma pooleli olevate projektide ja igakuiste üritustega
EGN on osa Balti Pride 2012 meeskonnas
EGN kirjutab jätkuvalt projekte, mis tooksid kogukonna kokku ning aitaksid seda aktiviseerida
EGN viib jätkuvalt ellu oma Avatud Eesti Fondi rahastatud suurprojekti „Support for the Institutional Development of NGO Estonian Gay
Youth“
EGN viib läbi projekti „Elu pärast kapist välja tulemist“
EGN korraldab õpetajatele ning noorsootöötajatele koolitusi
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2011

31.12.2010

37 252

9 636

520

92

4 058

4 985

41 830

14 713

1 510

0

Varad
Käibevara
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Varud
Kokku käibevara
Põhivara
Materiaalne põhivara
Kokku põhivara

1 510

0

43 340

14 713

Võlad ja ettemaksed

1 988

648

Eraldised

4 058

4 985

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

35 996

7 019

Kokku lühiajalised kohustused

42 042

12 652

42 042

12 652

2 061

2 997

-763

-936

1 298

2 061

43 340

14 713

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)

2011

2010

83

205

67 713

11 546

2 821

118

18

118

70 635

11 987

-61 651

-11 546

-220

0

Mitmesugused tegevuskulud

-1 962

-1 198

Tööjõukulud

-7 562

-172

Muud kulud

-3

-6

-71 398

-12 922

Põhitegevuse tulem

-763

-935

Aruandeaasta tulem

-763

-935

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Jagatud annetused ja toetused

Kokku kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2011

2010

96

112

67 713

10 174

2 381

118

Muud põhitegevuse tulude laekumised

0

118

Väljamaksed annetusteks ja toetusteks

-220

0

-34 063

-11 527

-6 375

-1 796

18

0

Muud rahavood põhitegevusest

-1 934

0

Kokku rahavood põhitegevusest

27 616

-2 801

27 616

-2 801

9 636

12 437

Raha ja raha ekvivalentide muutus

27 616

-2 801

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

37 252

9 636

Rahavood põhitegevusest
Liikmetelt laekunud tasud
Laekunud annetused ja toetused
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest
Väljamaksed töötajatele
Laekunud intressid

Kokku rahavood

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
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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

2 997

2 997

-936

-936

2 061

2 061

-763

-763

1 298

1 298
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Mittetulundusühing Eesti Gei Noored 2011 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea
raamatupidamise tavaga.
Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise
Toimkonna poolt välja antud juhendid.
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates
arvestuspõhimõtetes.
MTÜ Eesti Gei Noored kasutab tulude ja kulude kajastamiseks tulude – kulude aruannet, mille tulemuseks on majandusaasta tulem.
Majandusaasta algas 01.01.2011 ja lõppes 31.12.2011, majandusaasta pikkuseks oli 12 kuud. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud
eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused
1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt
on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist
15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti
kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel
perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.
Raha
Rahana kajastatakse raha pangas.
Nõuded ja ettemaksed
Nõuded ostjate vastu.
Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.
Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust
tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste
aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt
laekuvate nõuete kulu vähendamisena. 2011. aastal ühtegi nõuet ebatõenäoliselt laekuvateks ja lootusetuteks ei hinnatud.
Nõuded liikmete vastu.
Nõuetena liikmete vastu kajastatakse bilansipäevaks laekumata liikmemaksu 2011 aasta eest.
Varud
Varudena kajastatakse varasid:
(a)mida hoitakse müügiks tavapärase äritegevuse käigus;
(b)mida parajasti toodetakse müügiks tavapärase äritegevuse käigus;
(c)materjalid või tarvikud, mida tarbitakse tootmisprotsessis või teenuste osutamisel.
Tulud
Tulude ja kulude arvestamine
Lähtudes mittetulundusühingute tegevuse põhimõttest on kasutusele võetud tulude-kulude aruanne, mille tulemuseks on majandusaasta
tulem, mitte kasum või kahjum. Tulu teenuste müügist kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul
on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Liikmemaksud kajastatakse tuluna.
Sihtfinantseering
Tegevuskulude katteks saadud sihtfinantseerimise summad võetakse arvele tegevuskulude sihtfinantseerimise real bilansis või tuluna tulude
ja kulude aruandes. Sihtfinantseerimist kajastatakse brutomeetodil.
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Lisa 2 Materiaalne põhivara
(eurodes)

Kokku
Muu
materiaalne
põhivara

Ostud ja parendused
Amortisatsioonikulu

1 688

1 688

-178

-178

1 510

1 510

31.12.2011

Jääkmaksumus

Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2011

2010

83

205

83

205

2011

2010

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

67 713

11 546

Kokku annetused ja toetused

67 713

11 546

2011

2010

Palgakulu

5 616

831

Sotsiaalmaksud

1 946

75

Kokku tööjõukulud

7 562

906

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

7 562

734

1

0

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Kokku liikmetelt saadud tasud

Lisa 4 Annetused ja toetused
(eurodes)

Lisa 5 Tööjõukulud
(eurodes)

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale
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Lisa 6 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga
31.12.2011

31.12.2010

60

60

Füüsilisest isikust liikmete arv
Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2011

31.12.2010

Nõuded
Asutajad ja liikmed

Nõuded
80

Kohustused
0

0

2010
Ostud
Asutajad ja liikmed

Müügid
0

0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

2011

2010

730

0

Lisa 7 Sündmused pärast bilansipäeva

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt
on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist
15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti
kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel
perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.
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