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Tegevusaruanne
EESTI PSORIAASILIIDU 2013. AASTA TEGEVUSARUANNE
Eesti Psoriaasiliidu tegevus aastal 2013 oli traditsiooniliselt suunatud psoriaasihaigete teavitamisele, harimisele ja eneseregulatsioonile. Seisuga
31.12.13 oli liidus 252 liiget, kellest 59 on ühinenud kohalikesse allorganisatsioonidesse. Liidul on tegutsevad tugirühmad Viljandimaal,
Saaremaal ja Järvamaal.
2013.aasta jooksul õnnestus korraldada 15 tervise-, teabe- ja koolituspäeva, neist 8 maakondades.
12.jaanuaril 35 osalejaga Tallinnas toimunud koolituspäeval rääkis dr.Maigi Eisen pustulloosest psoriaasist. Dr.Tiina Veldi tegi ülevaate
põletikulistest liigesehaigustest ja immuniteedist. Teabepäeval tutvustas ravimifirma Janssen-Cilag psoriaasihaigete uuringu tulemusi, Aloe
Forever esindaja Aloe Vera toodete uusi võimalusi ning OÜ Axellus kaltsiumi ja kalamaksaõli sisaldavaid vitamiinitooteid.
02.märtsil toimus Tallinnas liidu üldkogu koosolek ning sellele järgnev patsiendikoolitus. OÜ Zinzino esindaja rääkis Omega3/Omega6
rasvhapete balanseerimisest organismis. Ulla Raid Eesti Haigekassast tutvustas detailselt psoriaasihaigetele suunatud ravi- ja
patsiendijuhendite koostamise metoodikat. Anne Veskimeister Eesti Patsientide Esindusühingust analüüsis viimaste paari aasta patsientide
poolt edastatud kaebusi, andes kuulajatele vastavat nõu.
02.mail korraldati maakondlik teabepäev Viljandis, millest võttis osa 22 inimest. Dr.Marge Tampere tegi ettekande nahamoodustistest ja nende
hooldusest. OÜ Verkel esindaja tutvustas uue nahahooldussarja Imlan tooteid. Liidu ja allorganisatsiooni tegevusest rääkisid Sirje Seerman ja
Georg Jurkanov.
03.mail toimus 36 osalejaga teabepäev Tartus Ülikooli Kliinikumi saalis. Peale liidu tegevuse tutvustamist esines dr.Kristi Abram
psoriaasihaiguse olemuse ja kaasaegse ravi teemal. Dr.Raili Müller rääkis psoriaasi ohustavatest reumaatilistest haigustest ja nende
ravimetoodikast. Rehabilitatsiooniteenustest ja nende kättesaadavusest tegi ettekannet Tartu PIK juhataja Senta-Ellinor Michelson. Päeva
jooksul jagati hulganisti psoriaasihaigust puudutavaid materjale. Päeva aitasid korraldada ühingu liikmed Hele Lemetti ja Kalev Reinert.
19.juunil korraldas ühing infotunni Eesti Haigekassas, mille põhieesmärgiks oli teavitada ametnikke psoriaasihaiguse olemusest ja kulgust ning
saada infot psoriaasiravi rahastamisest aastatel 2013-14. Liidu tööst ja ülesannetest rääkis Georg Jurkanov. Kena patsiendiloo esitas liidu liige
Krister Põllupüü. Prof.Külli Kingo juhtis tähelepanu psoriaasi kaasaegse ravi tõhustamisele. Dr.Maigi Eisen rääkis psoriaasihaigust ägestavatest
teguritest ja kaasuvatest haigustest. Saavutati kokkulepet 25 uue haige suunamisele bioloogilisele ravile aastal 2014.
28.septembril toimus 21 osalejaga tervisepäev Aegna saarel. Üheskoos sooritati jalgsi matka ümber saare, tutvuti eeterlikke õlide heade
omaduste ja uute abivahenditega liigesehaigetele.
30.septembril korraldati eelseisvale Eakate Päevale pühendatud koolitus- ja koosviibimise päeva, millest võttis osa 32 inimest. Eesti Patsientide
Nõukoja esindaja Kadri Kiuru rääkis eakate patsientide hetkeprobleemidest. Pirjo Vaarmaa MTÜ-st Inkotuba tutvustas ühingu tööd
omastehooldajate koolitamise osas, jagades kasulikke praktilisi nõuandeid.
Päev lõppes ühise koosviibimise ja suhtlemisega.
29.oktoobril toimus Eesti Rahvusraamatukogus Ülemaailmsele Psoriaasipäevale pühendatud konverents, millest võttis osa 32 inimest.
Suvel-sügisel viis Eesti Psoriaasiliit ravimifirma Abbvie initsiatiivil läbi 55 psoriaasi- ja psoriaatilise artriidi haigete küsitluse töövõime teemal ning
kokkuvõtet sellest esitas konverentsil Georg Jurkanov. Psoriaasipäeva selle aasta rahvusvaheliseks motoks oli ravi kättesaadavus ning seda
teemat Eesti oludes käsitles dr.Maigi Eisen. Ühingu liikmed osalesid aktiivselt Eesti meedias: Marina Koppen ajakirjas "Tiiu", Marika Anni ETV
saates "Ringvaade" ja ajakirjas "Tervisetark", Reet Lossan Tallinna TV uudistesaates ning Georg Jurkanov Vikerraadios ja Tallinna TV
uudistesaates. Psoriaasihaigusest kirjutati samuti ka ajalehes "Postimees".
30. oktoobril Kuressaares toimunud teabepäeval osales 23 inimest. Tervisespetsialist Angela Ling rääkis psoriaasihaige õigest toitumisest ja
Georg Jurkanov ravi kättesaadavuse hetkeprobleemidest.
07.detsembril toimus 85 osalejaga venekeelne teabepäev Narva-Jõesuu Sanatooriumis. Psoriaasist ja selle ravist rääkis dr.Olga Kolesnikova.
Dr.Jelena Teder käsitles psoriaatilise artriidi ja teiste reumaatiliste haiguste teemat. Patsiendilugusid esitlesid liidu liikmed Marika Anni ja Ainu
Kään. Liidu tegevusest ja kohaliku allorganisatsiooni loomise võimalustest rääkis Georg Jurkanov. Osalejate hulgas oli nii psoriaasihaigeid, teisi
puuetega inimesi kui meditsiinitöötajaid Ida-Virumaalt.
21.detsembril korraldati koostöös Eesti Noorte Reumaliidu luupuse rühmaga aastalõpu teabepäeva Tallinnas, millest võttis osa 52 inimest.
Psühholoog Erme Martin tegi ettekande teemal "Toimetulek emotsioonidega". OÜ Juuste Akadeemia pakkus osalejatele toreda koolituse juuste
hooldusest ja vereringluse jälgimisest organismis. Päev lõppes 2014.aasta tegevusplaani arutamisega.
Sügisel viidi ellu projekt "Psoriaasihaige tööhõive ja töövõime", mille põhieesmärgiks oli töövõime toetuse reformi põhimõtete selgitamine ja
arutamine. Projekti käigus käsitleti töökohtadel levinud psoriaasihaigete sotsiaalse tõrjutuse temaatikat, rõhutades haigete paremale ravi
kättesaadavusele ning julgustades haigeid osaleda aktiivselt tööturul. Teabepäevad toimusid eesti keeles 19.oktoobril Pärnus 15 osalejaga,
26.oktoobril Tartus 24 osalejaga, 30.oktoobril Kuressaares 23 osalejaga, 23.novembril Rakveres 20 osalejaga ning vene keeles 08.detsembril
Narva-Jõesuus 85 osalejaga. Projekti meeskonda kuulusid Eesti Töötukassa regionaalsete büroode esindajad, Sotsiaalkindlustusameti
spetsialistid, EV Sotsiaalministeeriumi töövõime toetuse reformi kommunikatsioonispetsialistid ning psühholoogid ja psoriaasihaiged. Ühingu
poolt võtsid projektist aktiivselt osa Marika Anni, Hele Lemetti, Veronika Allas, Georg Jurkanov, Kalev Reinert ja Raini Plado, kes tegelesid
abitöödega ning esitasid mõtteid teemadel "Psoriaasihaige tööturul" ja "Raske puudega tööturul". Psühholoogi koolitust töö, eneseabi ja
tööstressi osas pakkusid Veronika Allas Kuressaares ning Monika Loit-Kilgas MTÜ-st Psühholoogiline Kriisiabi Pärnus, Tartus ja Rakveres.
Projekti olid kaasatud ka teised puuetega inimeste organisatsioonid: Pärnu Parkinsonihaigete Selts, Tartu Reumaühendus, Kohtla-Järve
Invaühing. Samuti saadi palju abi maakondlikke puuetega inimeste kodade aktiivsest kaasalöömisest info jagamise osas.
30.-31.märtsil viidi Kuressaares Meri SPA-s läbi taastusravikonverents, mille eesmärgiks oli tutvustada psoriaasi- ja psoriaatilise artriidi haigetele
taastusravivõimalusi tänapäeval. Konverentsist võttis osa 63 inimest. Dr.Kaja Sepp esitas huvitava nägemuse keha ja meele koostööst, dr.Madis
Veskimägi rääkis aga krooniliste haigete taastusravivajadustest perearsti pilgu läbi. Dr.Elle Elberg peatus põhjalikumalt patsiendi ja raviarsti hea
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meeskonnatöö teemal. Taastusravi ajaloost Eestis ja selle kitsaskohtadest tänapäeval rääkis dr.Helvi Koppel. Evi Ustel-Hallimäe
Tööinspektsiooni Töövaidluskomisjonist viis läbi loengu-arutelu teemal "Terviseprobleemidega inimeste väärkohtlemine töökohtadel".
29.-30.juunil toimus Viljandimaal Kivi Turismitalus 48 osalejaga suvekool teemal "Noored ja psoriaas". Kuigi noori psoriaasihaigeid oli osalemas
vähe, suunati teadmiste põhirõhk nende vanematele ja vanavanematele. Eesti Patsientide Nõukoja esindaja Kaido Kolk esines ettekandega
"Patsiendi kaitse Eesti seadusandluses". Areneva organismi immuniteedi teemat puudutas oma ettekandes dr.Kaupo Ole, tutvustades
samas uusi loodustooteid sarjast FytoFontana. Tervisespetsialist Svetlana Sapelson rääkis noorte toitumisharjumustest ja soovitavast
toitumispüramiidist. Dr.Kadri Sikk esitas mõtteid teemal "Psoriaas-mitmekülgne haigus" ja dr.Raili Müller teemal "Reumaatilised
haigused-sümptomitest ravini".
OÜ Perfect Oil esindaja tutvustas uusi kanepitooteid abiks psoriaasihaigetele. Suvekoolis toimus samuti arutelu põlvkondade solidaarsuse
teemal, mida sisustasid liidu liikmed Sirje Seerman ja Tiina Jasinski.
09.-10.novembril toimus Estonia Medical SPA Surnumere Keskuses ühingu sügisseminar 90 osalejaga. Seminari avas dr.Hele Torop
ettekandega "Psoriaasi ravivõimalused Surnumere Keskuses". Järgnevas rahvusvaheliste uudiste tunnis kuulati ühingu liikmete muljeid
rahvusvahelistelt üritustelt, sooritades rühmatööd haigete diskrimineerimise teemal. Ravimifirma Litfarma esindaja tutvustas Babe uuenenud
tootesarja. Teine konverentsipäev oli pühendatud diabeedile ja diabeedihaige toimetulekule. Päeva sisustas dr.Tatjana Vinogradova teemal
"Kõik suhkruhaigusest". Ühingu liige Mare Laeks tutvustas suhkruhaigele sobivaid loodustooteid ning OÜ Aariber looduslikku mineraalvee Devin
tervistavaid omadusi. Osalejate tervisenäitajate mõõtmistega tegelesid ühingu liikmed Anu Räästas ja Kristiina Veetõusme.
Aasta jooksul ilmus viis teabelehe KETU numbrit, kus kajastati liidus ja EPI Kojas toimunud sündmusi. Samas avaldati artikleid psoriaasist ja
selle ravist ning tervisetoodetest. Teabeleht ja psoriaasihaigust käsitlevad infovoldikud on jätkuvalt kättesaadavad kõigile psoriaasihaigetele ning
teistele huvilistele.
Aasta jooksul püüti osaleda kõigil EPI Koja poolt organiseeritud avalikel ja kohustuslikel üritustel. Juhatuse esimees Georg Jurkanov
osales Varemurrul 21.-23.augustil toimunud EPI Koja suvekooli erinevatest töörühmadest ja aruteludest ning koos ühingu liikme Marika Anni'ga
03.detsembril EPI Koja puuetega inimeste tööhõive teemalisel aastakonverentsil.
Aasta jooksul osaleti aktiivselt ka teiste koostööpartnerite üritustel.
09.veebruaril osalesid Marika Anni, Merle Piipuu ja Georg Jurkanov Eesti Noorte Reumaliidu luupuse rühma Kogemuste Klubis, tutvustades iluja tervisetooteid ning rääkides eelseisvast ravi- ja kultuurireisist Sloveeniasse-Horvaatiasse.
21.märtsil osalesid Georg Jurkanov ja Andy Kõrvne EPI Kojas toimunud e-Tervise arengukoolitusel.
05.mail osales Georg Jurkanov Eesti Patsientide Nõukoja konsultatiivnõukogu istungil, kus arutati tervishoiu hetkeprobleeme ja määrati
ühistegevuse põhisuunad tulevikus.
07.-08.juunil oli meie organisatsioon eksponendina väljas festivalil "Puude taga on inimene" Lauluväljakul. Psoriaasihaiguse ja liidu tegevuse
vastu tunti huvi ligi 90 korral. Ühingu meeskond koosseisus: Maire Miitel, Essenia Javorovskaja, Georg Jurkanov, Kalev Reinert ja Andy Kõrvne
jagas huvilistele infot ja infomaterjale, väljas oli portaali www.psoriaas.ee bänner "Psoriaas-haigus, mida paljud ei mõista". Festivali jooksul saadi
väga palju uusi kontakte ning liitu astus uusi liikmeid.
01.septembril osales 11 ühingu liiget Eesti Reumaliidu Käimispäeval Kadriorus, kus aidati jagada infot psoriaasihaiguse kohta. Samas tuli palju
uut ja huvitavat reumahaiguste ning reumahaige igapäevase toimetuleku kohta.
01.oktoobril osalesid ühingu liikmed Arne Õispuu ja Georg Jurkanov konverentsil "Mehe Tervis-2013", kus peale huvitavaid ettekandeid oli palju
kasulikku informatsiooni liidu tegevuseks ning seda just tervise edendamise osas.
30.novembril osalesid liidu liikmed Juta Oras, Eha Aas ja Georg Jurkanov Harjumaa Ettevõtluse Arendamise Keskuse poolt korraldatud
konverentsil Keilas. Huvitavaks osutusid tegusate inimeste ettekanded ja Euroopa Parlamendi tööd simuleeriv mäng. Õnneloosiga võideti
kahetunnise projektikoolituse projektijuhile.
Aasta jooksul püüti kaasa lüüa EMSL-i liikmeklubi õhtutel.
2013.aasta jooksul arendati interneti kodulehekülg www.epsol.ee , lisades sellesse uusi rubriike ning tehes koostööd arstide ja
ravimifirmadega. Kodulehekülje haldamisega tegeles juhatuse liige Raini Plado, tarkvara poolset nõustamist jagab jätkuvalt MTÜ Think.
Rahvusvahelise tegevuse osas võimaldati meil osaleda IFPA poolt korraldatud psoriaasi- ja psoriaatilise artriidi konverentsil Madriidis.
Konverents toimus ajavahemikkus 14.-17.juuni ning sellel osales meilt Kirsti Haabsaar. Konverentsi osalemiseks saadi toetuse
Rahvusvahelisest Psoriaasiliitude Assotsiatsioonist. 13.septembril osales Veronika Allas Viinis ravimifirma Abbvie initsiatiivil ja toetusel
korraldatud krooniliste haigete ümarlaual, kus käsitleti erinevate maade kogemusi haiguste kaasaegse ravi osas ning loodi uusi
kontakte. Mitmed uhingu liikmed lõid jätkuvalt kaasa USA's alguse saanud psoriaasi ja psoriaatilise artriidi haigete küsitluses. 08.-09.oktoobril
külastas Eestit Soome Psoriaasiliidu 11-liikmeline juhatus. Külalistega kohtus Tallinnas Georg Jurkanov, paika said pandud lähiaastate
koostöösuunad ja infovahetus.
18.-31.juulini võttis 14-liikmeline seltskond ette ravi- ja kultuurireisi Sloveeniasse-Horvaatiasse. Reisi käigus tutvuti kliimaravi võimalustega
Aadria mere rannikul naha- ja liigesehaigetele. Reisi organiseeris Marika Anni.
2013.aastal jätkus tõhus koostöö erinevate ravimifirmadega psoriaasi kaasaegse ravi ja uute ravikosmeetika toodete osas. Ühingu toetajate
hulka kuulusid firmad Abbvie, Oriola, Medior Marketing ja paljud teised.
Aasta jooksul jätkati tööruumide ja võimaluste korral ka saali kasutamist Toompuiesteel 10.
Juhatuse liikmetele määratud brutotöötasu moodustas 2013.aastal 536 eurot, mis sisaldas projektide juhtimise ja raamatupidamistööde eest
makstavat tasu.
Juhatus töötas kuueliikmelisena.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2013

31.12.2012

1 622

2 163

175

62

1 797

2 225

1 797

2 225

Võlad ja ettemaksed

426

534

Kokku lühiajalised kohustused

426

534

426

534

1 691

1 739

-320

-48

1 371

1 691

1 797

2 225

Varad
Käibevara
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevara
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)

2013

2012

Liikmetelt saadud tasud

7 818

7 881

Annetused ja toetused

10 501

9 464

1 505

269

0

1

19 824

17 615

-9 968

-7 510

-10 176

-8 162

0

-1 991

Tulud

Tulu ettevõtlusest
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Mitmesugused tegevuskulud
Tööjõukulud

-20 144

-17 663

Põhitegevuse tulem

Kokku kulud

-320

-48

Aruandeaasta tulem

-320

-48
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2013

2012

Põhitegevuse tulem

-320

-48

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

-114

3

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus

-107

-165

Kokku rahavood põhitegevusest

-541

-210

-541

-210

2 163

2 373

-541

-210

1 622

2 163

Rahavood põhitegevusest

Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2011
Aruandeaasta tulem
31.12.2012
Aruandeaasta tulem
31.12.2013

1 739

1 739

-48

-48

1 691

1 691

-320

-320

1 371

1 371
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Eesti Psoriaasiliidu 2013.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigis kehtivast raamatupidamise
seadusest, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhenditest ja heast raamatupidamise tavast. Aruanne on koostatud
eurodes.

Raha
Raha ja selle ekvivalendid
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääke.

Nõuded ja ettemaksed
Nõude hindamine
Nõude hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, kantakse bilansist välja.
Annetused ja toetused
Riigi poolt sihtfinantseerimisena saadud toetused, juriidiliste isikute annetused ja liikmetelt saadud tasud arvestatakse tuludesse
nende laekumise hetkel.
Tulud
Tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle maksjale, ettevõtlustulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt
määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.
Ettevõtlustulu on kajastatud tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel.
Kulud
Kulud on kajastatud tekkepõhiselt nende sooritamise printsiibi alusel.
Projektidega seotud kulud jaotatakse projektide vahel, tuues eraldi välja omaosalusena sooritatud kulutusi.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

Arvelduskonto jääk
Sularaha kassas
Kokku raha

31.12.2013

31.12.2012

1 598

2 059

24

104

1 622

2 163
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Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2013

31.12.2012

Maksuvõlg

Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks

134

167

Sotsiaalmaks

263

329

5

1

24

37

426

534

Kohustuslik kogumispension
Töötuskindlustusmaksed
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad neto soetusmaksumuses

2013
Saadud

2012
Tagastatud

Saadud

Tagastatud

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Eesti Puuetega Inimeste Fondi
sihtfinantseerimine
IFPA sihtfinantseerimine
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

9 968

9 968

9 109

9 109

500

500

355

355

10 468

10 468

9 464

9 464

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2013

2012

948

738

6 870

7 143

7 818

7 881

2013

2012

10 468

9 464

33

0

10 501

9 464

2013

2012

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Üritustest osavõtumaksud
Kokku liikmetelt saadud tasud

Lisa 6 Annetused ja toetused
(eurodes)

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused
Kokku annetused ja toetused

Rahalised ja mitterahalised annetused
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Rahaline annetus

33

0

Kokku annetused ja toetused

33

0

Real "Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused" on kajastatud OÜ-lt Dermoshop laekunud annetus summas 33 €.
Real "Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks" on kajastatud EPI Fondi poolt 2013.aasta tegevusprogrammile eraldatud toetus summas 6968 €,
projektile "Psoriaasihaige tööhõive ja töövõime" eraldatud toetus summas 3000 € ja rahvusvahelise psoriaasiliitude organisatsiooni IFPA poolt
laekunud toetus Madriidi konverentsil osalemiseks summas 500 €.

Lisa 7 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

2013

2012

Inventari rent

19

17

Reklaamitulu

730

0

Juriidiliste isikute üritustest osavõtutulu

756

252

1 505

269

Kokku tulu ettevõtlusest

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2013

2012

1 657

825

Üür ja rent

988

948

Mitmesugused bürookulud

389

879

Lähetuskulud

153

79

Koolituskulud

730

640

1 534

0

71

3

Konverentsikulud

4 446

4 136

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

9 968

7 510

Transpordikulud

Tööjõukulud
Reklaamikulud

Transpordikulud:
- sõit Kuressaare taastusravikonverentsile 765 €
- sõit Narva-Jõesuu konverentsile
730 €
- sõit Aegna saarele tervisepäevale
107 €
- sõit Rakvere teabepäevale
55 €
Kokku:

1657 €

Üüri- ja rendikulud:
- Toompuiestee 10 tööruumi üür
- saali rent Toompuiesteel 10
Kokku:

780 €
208 €
988 €

Bürookulud:
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- teabelehe KETU paljundustööd
186 €
- postikulud (margid, ümbrikud)
138 €
- koolitusmaterjalde paljundustööd
13 €
- internetikulu (veebimajutus,domeenitasu)
45 €
- medinfo teatmik
7€
Kokku:

389 €

Lähetuskulud:
- lähetused Tartu teabepäevadele
60 €
- lähetused Pärnu teabepäevale
23 €
- lähetused Rakvere teabepäevale
17 €
- lähetus ja majutus Kuressaare teabepäevale 53 €
Kokku:

153 €

Koolituskulud:
- projekti "Patsient ja ravimipoliitika"
koolitused (patsiendi kaasamine,
omastehooldus)
198 €
- koolitused tervisepäevadel (dermatoveneroloogid, reumatoloogid,
perearstid, psühholoogid)
187 €
- projekti "Psoriaasihaige tööhõive ja
töövõime" koolitused (psühholoog,
raske puudega inimesed)
285 €
- osalemine EPI Koja suvekoolis
30 €
- osalemine konverentsil "Mehe Tervis-2013" 30 €
Kokku:

730 €

Reklaamikulud:
- Rakvere teabepäeva reklaam
- Narva-Jõesuu konverentsi reklaam
Kokku:

57 €
14 €

71 €

Konverentsikulud:
- suvekooli konverentsipakett
1196 €
- sügisseminari konverentsipakett
1798 €
- Tartu teabepäevade konveretsipaketid
350 €
- Saaremaa teabepäeva konverentsipakett
90 €
- Rakvere teabepäeva konverentsipakett
80 €
- Pärnu teabepäeva konverentsipakett
142 €
- Narva-Jõesuu konverentsipakett
790 €
Kokku:

4446 €

Tööjõukulud (palgakulu + sotaiaalmaksud):
- loeng patsiendikoolitusel aprillis
65 €
- endokrinoloogi loeng sügisseminaril
121 €
- arstide loengud taastusravikonverentsil
214 €
- arstide loengud Narva-Jõesuu konverentsil 161 €
- reumatoloogi loeng koolituspäeval jaanuaris 67 €
- projekti "Psoriaasihaige tööhõive ja
töövõime" juhtimine ja assisteerimine
741 €
- ühingu juhtimine ja raamatupidamine
165 €
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1534 €

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2013

2012

Mitmesugused bürookulud

316

446

Lähetuskulud

659

364

Koolituskulud

187

156

61

61

Transpordikulud

1 305

1 174

Konverentsikulud

7 545

5 961

103

0

10 176

8 162

Reklaamikulud

Inventari kulud
Kokku mitmesugused tegevuskulud

Bürookulud:
- teabelehe KETU tehniline toimetamine 150 €
- koolitusmaterjalide paljundus
7€
- visiitkaartide trükk
9€
- kantseleikaup (paber, registraatorid,
kirjutusvahendid ja muud pisitarvikud) 34 €
- pangateenused
21 €
- EMSL -i liikmemaks
37 €
- EUROPSO liikmemaks
40 €
- IFPA liikmemaks
18 €
Kokku:

316 €

Lähetuskulud:
- lähetuskulud Madriidi IFPA
konverentsile
659 €
Koolituskulud:
- perearstide koolitused
taastusravikonverentsil

187 €

Reklaamikulud:
- liidu info avaldamine
telefonikataloogis

61 €

Transpordikulud:
- sõit suvekooli
- sõit sügisseminarile
Kokku:

740 €
565 €
1305 €
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Konverentsikulud:
- sügisseminari konverentsipakett
2311 €
- taastusravikonverentsi pakett
2320 €
- Tartu teabepäeva konverentsipakett
115 €
- Narva-Jõesuu konverentsi pakett
2799 €
Kokku:

7545 €

Inventari kulud:
- printeri ja lisatarvikute soetamine

103 €

Lisa 10 Tööjõukulud
(eurodes)

2013

2012

1 145

1 481

389

510

Kokku tööjõukulud

1 534

1 991

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

1 534

0

3

4

31.12.2013

31.12.2012

252

196

2013

2012

536

820

Palgakulu
Sotsiaalmaksud

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 11 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu
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