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Tegevusaruanne
MTÜ THINK Eesti on organisatsioon, kuhu kuuluvad erinevate erivajadustega inimesed üle Eesti. MTÜ THINK Eesti baasil loodud puuetega
inimeste töö- ja koolituskeskus THINK tegeleb erivajadustega inimeste koolituse ja tööhõive edendamisega üle vabariigi.
Oleme loonud tööportaali Edukas ja suhtlusportaali Suhtlus. Nimetatud portaalide abil leiab erivajadustega inimene endale hõlpsamini vajaliku
töö, koolituse, nõuande või muud kasulikku infot. 2009 aastal toimus portaalide aktiivne haldamine.
Andsime välja liikmekaarte, mille alusel saavad liikmed osta soodsamalt kaupa kolmest arvutikauplusest- Ordi, Digimarket ja Flex
sülearvutikeskusest.
2010 aastal lõpes üleminev Euroopa Sotsiaalfondi projekt: „Puudega inimeste aktiviseerimine e-õppe teel“, mille kogumaht on 500 000 krooni.
Projekti Puuetega inimeste töökeskuse rajamine, mille rahastaja oli Kodanikeühiskonna Sihtkapital, raames tehti järgnevaid tegevusi:

www.shop.think.ee

Internetikauplus puuetega inimeste valmistatud käsitöötoodete jaoks /leht pole veel päris valmis

Käsitöölaadad ja
Invamessid

Osalesime mitmel laadal ja messil, et tutvustada oma peatselt valmivat e-poodi, otsida uusi käsitöötegijaid
ning sõlmida koostöökokkuleppeid teiste asutustega.
20-21. august Valge Daami Laat, 21. August Vanamõisa laat, 17.detsember Mia Jõulumaa,

Blogi

Projekti ülevaade on kajastatud blogis http://www.think.ee/?act=blog

Facebook

Facebooki lehekülg, mille kaudu tutvustame internetipoe pakkumisi.

Vabatahtlik mentor

THINK Eesti juures on rakendust leidnud vabatahtlikuna mentor Hannes Rumm

Teiste organisatsioonide
kaasamine

28.09 käis Külliki Bode Eesti Pimedate Liidu seminaril, loeng „Puuetega inimeste organisatsioonide
juhtimine“, novembrist veebruarini juhendatud Eesti Parkonsiniliiduja selle allorganisatsioonide võtmeisikuid,
lisaks antud abi Eesti Kurtide Noorte Organisatsioonile, Tallinna ja HarjumaaKurtide Ühingule, Eesti
Vaegkuuljate Liidule ja selle allorganisatsioonidele.Jätkunud on koostöö ka eesti Liikumispuuetega Inimeste
Liiduga, kellega toimub pidev infovahetus. Ühiseid koostööpunkte otsitakse ka Eesti vaimupuuetega
Inimeste Liiduga.

Koolitused

Bänner Äripäevas

Seminar Ole teadlik oma e-äri võimalustest ja vajadustest!" toimus 9.detsembril Tammsaare Ärimajas.
Osalesid Külliki Bode ja Anneli Metson, Koolitati Eesti Pimedate Liidu inimesi (20 inimest), Eesti
Parkinsoniliidu inimesi (40 inimest), Eesti Kurtide Noorte inimesi (2 inimest), Tallinna ja Harjumaa Kurtide
Ühingust 2 inimest.
Äripäev avaldas soodushinnaga meie bännerit 2010 septembrikuu jooksul.

Registreering
majandustegevuse
registris

THINK Eesti registreeriti majandustegevuse registris, Kesklinna Valitsuse kaudu. Käesoleval aastal
registreeringu õigsust kinnitati. Meile on antud kauplemisluba.

Lühiajalised
teenusteosutamise
lepingud

Projekti vältel sõlmiti ühekordse tööosutamise lepinguid selliste firmadega nagu TaxiPal, Raintree, Segment,
VNK Varuosad ja Tehnika OÜ, TÜ majandusteaduskond,

Püsivad
teenusteosutamise
lepingud

Projekti vältel sõlmiti pikaajalised lepingud selliste firmadega nagu Turu-Uuringute AS, Datel,
Projektiekspert, tehti 2 kodulehte, mida administreeritakse ka edaspidi: www.epsol.ee ja
www.pimedateliit.ee,

Tähtsamad tegevused aastal 2010
1. Äriplaani koostamine töökeskuse loomiseks
Äriplaan koostati koos Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse konsultandiga. Äriplaani tegemisse kaasati ka mentorid firmadest Vain& Parnterid,
Hannes Rumm ja meie revident Kalle Kask.
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2. Puuetega inimeste töökeskuse käivitamine ja tööshoidmine
Puuetega inimeste töökeskus on saanud hoo sisse. Oleme võtnud suuna sellele, et pakkuda meie väljakoolitatud spetsialistide teenuseid
laiemale avalikkusele. Praegu pakume peamiselt andmesisestuse, raamatupidamise ja arvutialaseid teenuseid. Teeme raamatupidamist
mittetulundusühingutele, väikeettevõtetele, pakume tõlketeenuseid, andmete sisestamist erinevatesse keskkondadesse, programmeerimist,
serverite hooldust, kodulehtede tegemist ja haldamist, videotöötlusi, kujundusteenust.
3. Koolituste korraldamine tulevastele töötajatele ja organisatsiooni juhtidele
Analüüsides, milliseid koolitusi on kõige enam vaja, jäi sõelale müügikoolitus. Puuetega inimesed ja nende organisatsioonid ei oska end piisavalt
müüa. Ekke Lainsalu poolt läbiviidud müügikoolitus näitas, et paljud inimesed, kes senini on müügitööd teinud juba aastaid, loodavad selle
peale, et müük läheb iseenesest ülesmäge. Ja mitmed THINKi liikmed, kes on ka mõne eraldiseisva organisatsiooni eestvedajateks, ei ole siiani
näinud põhjust rahaliste teenuste osutamiseks. Levinud on arvamus, et puuetega inimestele tuleb anda raha selle eest, et neil on puue.
Soovisime seda stampi muuta ning usume et tegime seda edukalt. Müügikoolituse läbinud inimestel, sealhulgas ka THINK Eesti meeskonnal
läheb tänu koolitusele hetkel tänu uutmoodi lähenemisele palju paremini.
Koolitust said ka internetipoe töötajad- teemal, kuidas edukalt e-kaubandust käivitada ja käigus hoida. Lisaks koolitati teiste puuetega inimeste
organisatsioonide juhte sotsiaalse ettevõtluse ja organisatsiooni juhtimise meetodite tutvustamise teel.

4. Internetipoe käivitamine ja käigushoidmine
Internetikauplus www.shop.think.ee on käivitatud ja töötab hetkel iseseisvalt edasi. Sõlmitud on lepingud kauba tootjatega, Eesti Postiga ja
Smart postiga.
5. Teistele organisatsioonidele sotsiaalse ettevõtluse sõnumi edastamine
MTÜ THINK Eesti on olnud igati eeskujuks teistele organisatsioonidele oma rahastamisskeemi suhtes. Me ei ole Eesti Puuetega Inimeste Fondi
võrgustikus, seega puudub meil kindel jalgealune arendustoetuste suhtes. Nagu teisedki, püüdsime end majandada projektide kirjutamise
kaudu. Oleme aga leidnud, et sellest ei piisa edasiminekuks. Nüüd oleme laienenud töö- ja koolituskeskuseks, kellel on lisaks ka
internetikauplus. Käime oma tooteid ja teenuseid pakkumas laatadel, messidel, teiste organisatsioonide infopäevadel, anname ka eraviisilisi
konsultatsioone, kuidas oma ettevõtmisele tulutoovama väljundi saada. Suurt tähelepanu pöörame puuetega inimeste endi maailmavaate
muutumisele. Enne kui ei muutu mõttemaailm enese ja ümbritseva suhtes, ei muutu ka keskkond meie ümber.
6. Omavalitsustega koostöö tihendamine
Omavalitsustega teeme koostööd peamiselt sotsiaaltöötajate tasandil. Meil on kõikide Eesti Vabariigi sotsiaaltöötajate meililist, kuhu oleme
saatnud infot oma töökeskuse kohta. Lisaks on samasugune meililist kõikide linna- ja valdade ajalehetoimetajate aadressidega. Saatsime
detsembris-jaanuaris kõikidele teate meie internetipoe kohta ja tagasisidet saime üle 50 vallalt-linnalt, kes avaldasid teate oma lehes, täiesti
tasuta. Ca 5 valda teatasid, et soovivad teate eest raha- kummalisel kombel olid need just kõige rikkamad vallad Harjumaal. Paljud
sotsiaaltöötajad on suunanud puuetega inimesi meie juurde. Koostöö on meil ka Tööturuametiga, läbirääkimised käivad ühe ühise projekti
suhtes.
Meie tegevus on vastavuses Eesti kodanikuühenduste eetikakoodeksi põhimõtetele. Soovime kõigest hingest anda oma panuse turvalise,
tasakaalustatud ja hooliva ühiskonna kujundamisse.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(kroonides)

31.12.2010

31.12.2009

91 110

4 213

0

2 250

91 110

6 463

91 110

6 463

7 636

37 244

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

85 807

0

Kokku lühiajalised kohustused

93 443

37 244

93 443

37 244

-30 783

5 226

Aruandeaasta tulem

28 450

-36 007

Kokku netovara

-2 333

-30 781

91 110

6 463

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

Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(kroonides)

2010

2009

1 250

2 600

821 566

493 812

54 321

0

877 137

496 412

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-138 692

-52 359

Mitmesugused tegevuskulud

-179 535

-182 745

Tööjõukulud

-556 321

-297 435

Kokku kulud

-874 548

-532 539

2 589

-36 127

Finantstulud ja -kulud

25 861

120

Aruandeaasta tulem

28 450

-36 007

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Kokku tulud

Kulud

Kokku põhitegevuse tulem
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Rahavoogude aruanne
(kroonides)

2010

2009

1 250

2 600

821 566

266 329

54 321

8 600

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest

-318 227

-200 638

Väljamaksed töötajatele

-556 321

-230 055

Laekunud intressid

25 861

120

Muud rahavood põhitegevusest

58 447

-70 980

Kokku rahavood põhitegevusest

86 897

-224 024

86 897

-224 024

4 213

228 237

Raha ja raha ekvivalentide muutus

86 897

-224 024

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

91 110

4 213

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

Kokku rahavood

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
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Netovara muutuste aruanne
(kroonides)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2008
Aruandeaasta tulem
Muud muutused
netovaras
31.12.2009

Aruandeaasta tulem
Muud muutused
netovaras
31.12.2010

5 225

5 225

-36 007

-36 007

1

1

-30 781

-30 781

28 450

28 450

-2

-2

-2 333

-2 333

8

mittetulundusühing THINK Eesti

2010. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Üldine informatsioon
MTÜ THINK Eesti raamatupidamise aastaaruanne on koostatud 01.01.2010-31.12.2010 aasta kohta.
2010 aasta aruande koostamisel on kinni peetud kehtivatest seadustest ja hea raamatupidamistava nõuetest. Raamatupidamise aastaaruande
koostamisel
on lähtutud EV Raamatupidamise Toimkonna juhenditest ja muudest Eesti Vabariigi seadusandlikest aktidest.
Raha
Varade, vahendite ja võlgnevuste korralised inventuurid viiakse läbi järgmistel tähtaegadel:
1.kassa inventuur – üks kord aastas detsembrikuu jooksul;
2.nõuete ja kohustuste inventuur - üks kord aastas seisuga 31. detsember;
3.varade inventuur (põhivara, varud, bilansivälised varad) - üks kord aastas seisuga 31. detsember;
4.panga ja maksuameti saldode võrdlus seisuga 31. detsember
Nõuded ja ettemaksed
Nõuete ja kohustuste inventuuri viib läbi nõuetega tegelev raamatupidaja, kes koostab ning saadab deebitoridele ja kreeditoridele
saldoteatised alates 500 kroonist. Saldoteatistest jääb mittetulundusühingule koopia. Saldoteatised saadetakse enamuses e-mailiga, interneti
aadressi puudumisel faksiga või postiga.
Varud
Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb varude ostukulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks
nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.
Väikestes kogustes ja koheselt kasutusele võetavad materjalid ning kaubad kantakse kuluks nende soetamise momendil, kusjuures
algdokumendil peab olema tegevjuhi kinnitus (allkiri).
Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõted
Soetusmaksumuse kindlaksmääramiseks kasutatakse FIFO meetodit.
Materiaalne ja immateriaalne põhivara
Materiaalseks põhivaraks on vara, mida kasutatakse enda majandustegevuses pikema ajavahemiku jooksul kui 1 aasta ja mille
soetusmaksumus on üle 15 000 (viisteist tuhat) krooni ühiku kohta.
Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja otseselt soetamisega
seotud kulutustest. Maa võetakse arvele soetusmaksumuses.
Põhivara arvelevõtmine toimub põhivara eest vastutava isiku poolt allkirjastatud algdokumendi alusel.
Omatarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis on võrdne tootmisomahinnaga.
Immateriaalse põhivara hulka kuuluvad kaubamärgid, patendid, litsensid, kasutusõigused, tarkvara, kvoodid ja muud füüsilise substantsita
varad, mida ühing kasutab toodete tootmisel, teenuste osutamisel või halduseesmärkidel ja kavatseb kasutada pikema perioodi jooksul kui
üks aasta.
Põhivara arvelevõtmise alampiir 15000
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Lisa 2 Tööjõukulud
(kroonides)

2010

2009

Palgakulu

413 933

227 980

Sotsiaalmaksud

136 593

67 380

5 795

2 075

Kokku tööjõukulud

556 321

297 435

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud
projektide otsese kuluna

556 321

297 435

3

2

31.12.2010

31.12.2009

73

62

Pensionikulu

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 3 Seotud osapooled
(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv

seotud osapooltega tehinguid ei tehtud.
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Aruande digitaalallkirjad
mittetulundusühing THINK Eesti (registrikood: 80196810) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

KÜLLIKI BODE

Juhatuse liige

22.07.2011

MEELIS LUKS

Juhatuse liige

24.07.2011

LEO VÕHANDU

Juhatuse liige

25.07.2011

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Mujal liigitamata organisatsioonide tegevus

9499

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Mobiiltelefon

+372 53478422

E-posti aadress

kylliki@think.ee

E-posti aadress

juhatus@think.ee

Veebilehe aadress

www.think.ee

