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EESTI LGBT ÜHINGU TEGEVUSARUANNE 

Organisatsiooni tutvustus 

Eesti LGBT Ühing on LGBT+ inimeste ja nende lähedaste heaks töötav mittetulundusühing, 

mis loodi 2008. aastal Tartus. Ühingu asutajad on Maret Ney, Jaan Kroon, Ago Press, Madle 

Saluveer, Ilke Ester Jaspers ja Janika Saul. Kuni 2012. suveni kandis ühing nime Eesti Gei 

Noored. 2011. aasta sügisel avas Eesti LGBT Ühing Tallinnas LGBT+ info- ja 

tegevuskeskuse OMA Keskus, kus asub ka ühingu kontor. 

Ühingus pakutakse mitmeid teenuseid: üritused, tugigrupid, nõustamised (juriidiline, 

psühholoogiline, kogemuslik), raamatukogu, vabaajakeskus, uurimis- ja koolitööde 

juhendamine, koolitamine, praktikakohad, LGBT+ uudiste edastamine ja kommunikatsioon. 

Ühingu tööd korraldab juhatus, kes teeb oma tööd vabatahtlikuna. Lisaks on ühingul 6 

palgalist (osakoormusega) töötajat: tegevjuht, kommunikatsioonispetsialist, 

kogukonnaspetsialist, haridusspetsialist, huvikaitsespetsialist ja psühholoogiline nõustaja. 

Igapäevatöö korraldamisele aitavad kaasa vabatahtlikud, kellest aktiivemaid on kümmekond. 

31.12.2017. aasta seisuga oli ühingul 51 liiget. 

Eesti LGBT Ühingu missioon on toetada LGBT+ kogukonda ja nende lähedasi, pakkudes 

inimestele tugiteenuseid ja teostades huvikaitset, ning tõsta teavitustegevusega ühiskonna 

teadlikkust LGBT+ teemadest. 

Eesti LGBT Ühingu visioon seab eesmärgiks tugeva kogukonna ning hooliva ja kaasava 

ühiskonna, kus indiviide väärtustatakse sõltumata seksuaal- ja/või sooidentideedist. Eesti 

LGBT Ühing on mõjus ja jätkusuutlik LGBT+ teemade eestkõneleja Eestis. 

Ühingu strateegilised eesmärgid 2017.–2020. aastal 

• LGBT+ kogukond on teineteist toetav, tugev ja kaasatud;  • LGBT+ inimesed ja teemad on meedias nähtavad ning tasakaalustatult kajastatud; • Haridus-, noorsootöö-, meditsiini- ja sotsiaalvaldkondades osatakse ja tahetakse 
tegeleda LGBT+ inimeste ja teemadega; • Eesti õigusruumis on tagatud LGBT+ võrdne kohtlemine; • Eesti LGBT Ühingu eelarve on tegevuste elluviimiseks piisav ja rahastusallikad 
mitmekesised ning ühingu töötajad, juhatuse liikmed ja vabatahtlikud on motiveeritud 
ning pühendunud. 

 

 



Ühingu tegevus 2017. aastal 

• Haridus 
o Uuendati ühingu koolitusmaterjale, arvestades tagasisidet ja sihtrühma 

vajadusi. 
o Toimus 10 koolitust (noored ja noortega töötavad spetsialistid). 
o Toimunud on kohtumisi HTMiga ja Tartu Ülikooli Haridusteaduste 

Instituudiga. 
o Kultuurifestivali Baltic Pride raames toimus konverents, kus räägiti mh nii 

LGBT+ noortest kui ka vanemast kogukonnast ning nende sihtgruppide 
muredest ja rõõmudest.  

o Ühingu eestvedamisel toimus Rakveres, filmifestivalil Festheart arutelu 
LGBT+ noorte teemadel, kus osalesid ühingu noortegrupi liikmed ja ühingu 
töötajad. 

o Nõustasime 5 uurimistööd ja 10 kogukonnapraktikanti. • Huvikaitse 
o LGBT+ inimesi mõjutavatele eelnõudele ja poliitikatele on antud sisendid. 

Kõik sisendi saanud eelnõud on hetkel menetluses. Ühingu sisendiga on 
tööprotsessis arvestatud. 

o Poliitikakujundajate ja partneritega on sisse seatud regulaarne koostöö, mis 
väljendub vajaduspõhiste kohtumiste korraldamises ja nendel osalemises ja 
teiste poolt korraldatud kohtumistel osalemises (ka ümarlaudade, võrgustike 
kohtumised), regulaarses kirjavahetuses, kaardistatud koostöövõimalustes ja 
ühiste eesmärkide suunas tegutsemises. 

o Baltic Pride’i konverentsile kutsuti esinema poliitikakujundajaid ja partnereid. 
Ühing viis mh läbi kooseluseaduse teemalise töötoa, mille raames tutvustati ja 
selgitati kooseluseaduse olemust, puudujääke ja võimalusi. 

o Esitati eksperarvamusi ja -sisendeid, näiteks Rainbow Map, ODIHR töögrup, 
LGBT+ olukorra teemaline peatükk 2016–2017 inimõiguste aruandes. 

o Toimusid üritused kogukonnale: kooseluseaduse teemaline infoõhtu, 
transsoolisi inimesi puudutava seadusandluse infoõhtu. 

o Toimus 40 juriidilist nõustamist. • Kogukond 
o Hoiti avatuna LGBT+ info ja tegevuskeskust. 
o Tegime 112 esmanõustamist, neist 40 juriidilist, 47 psühholoogilist ja 25 

kogemusnõustamist. 
o Korraldasime 94 sündmust, mh samast soost perede, noorte ja transsooliste 

kohtumisõhtud, filmiõhtud, maailmaköök, vaimse tervise toetusgrupp, avatud 
uste päevad, Baltic Pride’i üritused. 

o Korraldasime kultuurifestivali Baltic Pride, mida külastas mitu tuhat inimest. 
o Ühingule tehti ca 200 üldpöördumist (sh esmanõustamised). 
o Pakuti ruume kogukonnaüritusteks ja partneritele. • Kommunikatsioon 
o Andsime sisendi ja kirjutasime 93 artiklit, neist 38 meie initsiatiivil, ning 

rääkisime kaasa 11 raadio- ja 20 telesaates. 
o Ühing haldab järgmisi infokanaleid: www.lgbt.ee, 

www.facebook.com/EestiLGBT, https://www.instagram.com/lgbt.ee, 
https://www.facebook.com/BalticPride/ ja Eesti LGBT Ühingu uudiskiri • Organisatsioon 

o Ühingu juhatus kohtus 13 korda aastas. 
o Üldkoosolek toimus 1. aprill 2017. 

http://www.lgbt.ee/
http://www.facebook.com/EestiLGBT
https://www.instagram.com/lgbt.ee
https://www.facebook.com/BalticPride/


o Meeskonnale toimus 5 koolitus- ja motivatsiooniüritust ning 6 lühemat 
sisekoolitust. Lisaks osalesid töötajad oma valdkonna koolitustel ja käisid 
kohtumistel välispartneritega. 

o Loodi uued töökohad: tegevjuht, haridus-, huvikaitse- ja kogukonnaspetsialist. 
o Töötajate arenguvestlused toimusid novembris 2017. 
o 2017. aastal jätkus ühingus OSF projekt, kirjutati üks projekti USA fondi 

haridusvaldkonna teemal, käivad läbirääkimised projekti osas Rosa 
Luxemburg Foundationiga. Lisaks ootavad 2018. aasta esimesel poolel 
kinnitus kolm projekti, milles ühing on partneriks. 
 

Ühingu rahastamine 2017. aastal 

1) Eraannetajatelt saadi üle 3500 euro. 

 
2) Liikmemaksu saadi 350 eurot. 

 
3) Projekt: Nõustamine, koolitus-, teavitustegevus ja huvikaitse seksuaal- ja 

soovähemustega seotud teemadel 
Projekti eesmärk on tõsta teadlikkust LGBT teemadel läbi teavitustöö ja hariduse, 
pakkuda kvaliteetseid tugiteenuseid ja arenguvõimalusi LGBT inimestele ja nende 
lähedastele ja aidata kaasa Eesti LGBT Ühingu tegevuse strateegilisele pikaajalisele 
planeerimisele. 
Projekti rahastab Hasartmängumaksu Nõukogu 39 526 euroga. 
Projekt kestvus 01.01.2017 – 31.12.2017. 
 

4) Projekt: Sõltumatu rahastamise ja annetuste suurendamise strateegia 
väljatöötamine 
Projekti eesmärk on luua annetuste kogumise plaan ja katsetada erinevaid tegevusi 
heategevuslike annetuste kogumiseks ning välja selekteerida kõige efektiivsemad 
meetodid Eesti ühiskonna jaoks, mis aitaksid toetada LGBT inimeste õigusi. 
Projekti rahastab Open Society Foundation 41 312 euroga. 
Projekt kestvus 01.11.2016 – 30.04.2018. 
 

5) Projekt: Balti riikide, Põhjamaade ja Lääne-Venemaa koostöö järjepidevuse 
tugevdamine LGBT+ inimeste õiguste kaitsmisel 
Projekti eesmärk on suurendada ja tugevdada koostööd Balti riikide LGBT+ 
organisatsioonide Eesti LGBT Ühingu, LGL (Leedu) ja Mozaika (Läti) vahel 
eesmärgiga võidelda diskrimineerimise, negatiivsete sotsiaalsete hoiakute vastu 
korraldades teavitusüritust Baltic Pride 2017, kaasates Põhjamaade ja Lääne-Venemaa 
partnereid selleks, et tõsta kohalike LGBT+ kogukondade nähtavust. 
Projekti rahastab Nordic Council of Ministers 50 000 euroga. 
Projekt kestvus 01.05.2017 – 31.11.2017. 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016

Varad   

Käibevarad   

Raha 6 632 18 805

Nõuded ja ettemaksed 8 200 33

Varud 800 830

Kokku käibevarad 15 632 19 668

Kokku varad 15 632 19 668

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 800 713

Eraldised 800 830

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 15 233 17 543

Kokku lühiajalised kohustised 16 833 19 086

Kokku kohustised 16 833 19 086

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 582 -1 890

Aruandeaasta tulem -1 783 2 472

Kokku netovara -1 201 582

Kokku kohustised ja netovara 15 632 19 668
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2017 2016

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 1 459 2 216

Annetused ja toetused 139 230 77 459

Tulu ettevõtlusest 3 939 784

Kokku tulud 144 628 80 459

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -63 522 -23 466

Mitmesugused tegevuskulud -15 132 -11 223

Tööjõukulud -65 076 -43 140

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 0 -158

Muud kulud -2 681 0

Kokku kulud -146 411 -77 987

Põhitegevuse tulem -1 783 2 472

Aruandeaasta tulem -1 783 2 472
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2017 2016

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 1 459 2 216

Laekunud annetused ja toetused 2 791 3 700

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 3 939 784

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -79 552 -34 140

Väljamaksed töötajatele -65 076 -43 140

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
124 266 73 760

Kokku rahavood põhitegevusest -12 173 3 180

Kokku rahavood -12 173 3 180

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 18 805 15 625

Raha ja raha ekvivalentide muutus -12 173 3 180

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 6 632 18 805
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2015 -1 890 -1 890

Aruandeaasta tulem 2 472 2 472

31.12.2016 582 582

Aruandeaasta tulem -1 783 -1 783

31.12.2017 -1 201 -1 201
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Eesti LGBT Ühing 2017 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.

Eesti LGBT Ühing kasutab tulude ja kulude kajastamiseks tulude – kulude aruannet, mille tulemuseks on majandusaasta tulem.

Majandusaasta algas 01.01.2017 ja lõppes 31.12.2017, majandusaasta pikkuseks oli 12 kuud. Raamatupidamise aastaaruande

arvestusvaluutaks on euro.

Raha

Rahana kajastatakse raha pangas ja kassas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu

kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete allahindlust kajastatakse, kui esineb objektiivseid tõendeid selle kohta, et kõik nõuete summad ei laeku vastavalt nõuete esialgsetele

lepingutingimustele. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi, arvestades saadud informatsiooni

ostja maksevõime kohta.

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

Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimist kajastatakse 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.

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.

Kulud

Kulude kajastamisel lähtutakse tulude-ja kulude vastavuse printsiibist. Aruandeperioodi jooksul teenitud tuludest arvatakse maha samade

tulude teenimisega seotud kulud.

Tulusid ja kulusid ei saldeerita omavahel kasumiaruandes, välja arvatud juhul,kui tulud ja kulud on tekkinud ühest ja samast või suurest hulgast

sarnastest tehingutest,mis ei ole eraldivõetuna olulised.

Seotud osapooled

Osapooli on loetud seotuks,kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele huvidele.
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Lisa 2 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

Muud

materiaalsed

põhivarad

31.12.2015  

Soetusmaksumus 1 688 1 688

Akumuleeritud kulum -1 530 -1 530

Jääkmaksumus 158 158

  

Amortisatsioonikulu -158 -158

  

31.12.2016  

Soetusmaksumus 1 688 1 688

Akumuleeritud kulum -1 688 -1 688

Jääkmaksumus 0 0

  

Amortisatsioonikulu 0

  

31.12.2017  

Soetusmaksumus 1 688 1 688

Akumuleeritud kulum -1 688 -1 688

Jääkmaksumus 0 0

Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2017 2016

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 350 340

Liikmetelt saadud annetused 1 109 1 876

Kokku liikmetelt saadud tasud 1 459 2 216

Lisa 4 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2017 2016

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 136 439 73 759

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 2 791 3 700

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused liikmetelt 0 0

Kokku annetused ja toetused 139 230 77 459
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Lisa 5 Tööjõukulud
(eurodes)

 2017 2016

Palgakulu 38 350 26 034

Sotsiaalmaksud 26 726 17 106

Kokku tööjõukulud 65 076 43 140

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 4 3

Lisa 6 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2017 31.12.2016

Füüsilisest isikust liikmete arv 51 63

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2017 2016

Arvestatud tasu 2 640 0


