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Tegevusaruanne
EESTI PSORIAASILIIDU 2014. AASTA TEGEVUSARUANNE
Eesti Psoriaasiliidu tegevus aastal 2014 oli traditsiooniliselt suunatud psoriaasihaigete teavitamisele, harimisele ja eneseregulatsioonile. Seisuga
31.12.14 oli liidus 294 liiget, kellest 65 on ühinenud maakondlikkesse allorganisatsioonidesse. Liidul on tegutsevad tugirühmad Viljandimaal,
Saaremaal ja Järvamaal.
2014.aasta jooksul õnnestus korraldada 11 tervise-, teabe- ja koolituspäeva, neist 6 maakondades.
16.veebruaril toimus 16 osalejaga tervisepäev Nelijärve Puhkekeskuses. Üritus oli pühendatud eeskätt talvisele liikumisele ja päeva jooksul
läbisid osalejad jalgsi ligi 9 kilomeetrit. Koolitusprogrammi käigus andis Tartu Ülikooli meditsiinitudeng ja toitumisnõustaja Kadi Helme ülevaate
kalaõli tervislikust toimest psoriaasile, liigestele ja organismile tervikuna. Osalejad tutvusid roosiõli tervistava toime ja roosiõli sisaldavate
kosmeetikatoodetega.
02.mail korraldati maakondlik teabepäev Viljandis, millest võttis osa 22 inimest. Teabepäevale olid kutsutud sotsiaal- ja tervishoiuminister,
Sotsiaalministeeriumi asekantsler ja ministeeriumi eri valdkonna spetsialistid. Põhiliseks aruteluteemaks kujunes välja käivitunud töövõimereform
ja selle mõju psoriaasihaigete elukvaliteedile. Teabepäeval esines samuti koristusfirma OÜ Pesuekspert esindaja, tutvustades koristamise
põhimõtteid. Liidu ja allorganisatsiooni tegevusplaanidest rääkisid Sirje Seerman ja Georg Jurkanov.
17.mail toimus Tallinnas Hiiu Nahahaiguste Haiglas Põhja-Eesti Regionaalhaigla arstide algatusena teabepäev uutele psoriaasi- ja psoriaatilise
artriidi haigetele. Üritusele tuli 33 huvilist. Dr.Maigi Eisen rääkis psoriaasi olemusest ja kaasaegsest ravist ning dr. Eve-Kai Raussi psoriaatilise
artriidiga patsiendi probleemidest. Psühholoog Veronika Pillesaar pühendas oma ettekannet psoriaasihaige sotsiaalsele tõrjutusele ja
positiivsele häälestatusele. Päev lõppes ühise tervisematkaga Pääsküla rabal füsioterapeut Sirli Hinn'i juhendamisel. Päeva aitasid korraldada
ravimifirma Abbvie ja Eesti Reumaliidu esindajad.
31.mail - 01.juunil toimusid Pärnus taastusravikeskuses Viiking ühingu tervisepäevad "Kõik tervise heaks!". Dr.Karin Laas rääkis liigesehaiguste
uuringute vajalikkusest ja võimalustest. Dr.Maie Kapak tegi põhjalikku ülevaate Viiking'is läbiviidavatest terviseuuringutest. Tervisespetsialist
Kadi Helme rääkis psoriaasihaige õigest toitumisest ja sellega kaasnevatest probleemidest. Psühholoog Monika-Loit Kilgas'e koolitusprogramm
hõlmas oma tervisesse panustamise ja hea tervise eest seismise temaatikat. Uue koostööpartneri MTÜ Tubakavaba Eesti juhatuse liige Enn
Toom rääkis usaldustelefoni eesmärkidets krooniliste haigete nõustamisel. Üheskoos vaadati filmi prof.Ždanov'i loenguga ühiskonna
diskriminerimisest alkoholisõltlaste ja suitsetajate poolt.
21.septembril toimus 19 osalejaga tervisepäev Vanamõisa Puhkekeskuses Harjumaal. Üheskoos sooritati väikese jalgsi matka sihtkohta ning
vahetati kogemusi tervisliku toitumise osas, käsitledes samuti toidutalumatusega seotuid küsimusi. Liidu liikmed Ande ja Paul Lutsoja jagasid
meelsasti tervistavaid toiduretsepte. Ürituse algatajaks oli ühingu liige Milvi Vaiknurme.
27.septembril toimus Tapal koostöös Tapa Invaühingu ja Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Kojaga teabepäev, millest võttis osa 11 inimest.
Psoriaasihaiged ja sotsiaalvaldkonna töötajad said uut infot haigusest, toimetulekust ja sotsiaalse tõrjutusega seotud probleemidest. Üheskoos
arutati töövõimereformi häid ja puudulikke külgi ning teemaks oli samuti liikumispuue ja psoriaas. Abimeeskonda kuulusid Marika Anni ja Andy
Kõrvne.
22.oktoobril toimus 17 osalejaga krooniliste haigete diskrimineerimist puudutav teabepäev Kuressaares. Liidu juhatuse esimees Georg Jurkanov
tegi ettekannet psoriaasihaigete olukorrast Eestis ning nende rollist eelseisva töövõimereformi valguses. Saarema PIK juhataja ja kohaliku
allorganisatsiooni juhatuse liige Veronika Allas andis ülevaate sotsiaalsete struktuuride osatähtsusest puuetega inimeste diskrimineerimise
vältimiseks. Päev lõppes ühise koosviibimise ja suhtlemisega.
25.oktoobril korraldati Tallinnas Ülemaailmsele Psoriaasipäevale pühendatud teabepäeva, millest võttis osa 45 inimest Eestimaa eri paikadest.
Rahvusvaheliseks motoks oli seekord "Ehitades paremat ühiskonda psoriaasihaigele". Osalejad arutasid valgusravi osas toimuvate muutuste
üle, rõhutades selle häid ja negatiivseid külgi. Dr.Oivi Aakre rääkis psoriaatilisest artropaatiast ja selle ennetamisest. Tutvusid uute
ravikosmeetika toodetega sarjast Pierre Fabre ning osaleti psühhodraama kursusel "Mina ja minu haigus" psühholoog Annika Metsar'i
juhendamisel. Psoriaasipäeva tähistamisel tutvuti Eesti ja Euroopa kunstiinimeste loominguga näituse "Perspectives" kaudu, millel kajastati
nägemuse erinevate krooniliste haiguste kohta. Näitus on avatud hiljem Riigikogu Näitusesaalis. Päeva aitasid korraldada firmade Abbvie ja LH
Concept esindajad.
19.novembril toimus Pärnumaa Puuetega Inimeste Kojas Pärnu Parkinsoni Seltsi eestvedamisel 15 osalejaga ühine teabepäev. Päeva
põhiteemaks oli psoriaasihaigus, selle ravi ja haige toimetulek. Tõmmati paralleele sotsiaalse tõrjutuse teemadel ning hinnati töövõimereformi
mõju mõlemale sihtrühmale.
12.detsembril Tallinnas korraldatud aastalõpu teabepäeval osales 51 inimest. MTÜ Islander esindaja ja liidu liige Ingrid Põldemaa rääkis noorte
reumahaigete olukorrast Eestis ja Euroopas. Osalejad võrdlesid saadud informatsiooni psoriaasihaigete olukorraga ning tegid
koostööettepanekuid selle teema edasiarendamiseks järgnevatel aastatel. Ilusalongi Re-Vita töötaja ja liidu liige Anastassia Samtševa tutvustas
uusi psoriaasihaigetele mõeldud kosmeetikatooteid. Reisifirma Emeraude Travel esindaja Helen Vahter tutvustas ravivõimalusi Lõuna-Itaalias ja
sinna planeeritavaid reise. Päev lõppes Tallinna Botaanikaaia külastusega liidu liikme Ene-Külli Tamm'e juhendamisel.
22.-23.märtsil toimus Võrus Kubija Hotell-Spa's 60 osalejaga kevadseminar. Tartu PIK juhataja Senta-Ellinor Michelson tegi ettekande
rehabilitatsiooniteenustest ja viis läbi arutelu puuetega inimeste arstiabi kättesaadavusest. Ühingu liige Sten Sild rääkis psoriaasi
ravikogemustest Austraalias. Dr.Mae Pindmaa koolitusprogramm sisaldas südamehaiguste ja uneteraapia käsitlust. Ühingu liikmed Anu Räästas
ja Kristiina Veetõusme pakkusid osalejatele võimaluse mõõta tervisenäitajad. Kultuuriprogrammi raames külastati Eesti Rahva Muuseumi
Näitusemaja.
19.-20.juulil viidi Peipsi ääres Kauksi Puhkekülas läbi suvepäevi teemal "Vaimne ja füüsiline lõõgastus". Füüsilise lõõgastuse osa täitis
tervisetreener Anne Tipner-Torn, rääkides erinevate tervisekahjustusega inimeste kodusest toimetulekust füüsilise aktiivsuse ja igapäevaste
harjutuste kaudu. Vaimsest tervisest ja lõõgastusest rääkis psühholoog Peeter Liiv. Kuulajad said vastuse paljudele sotsiaalset aktiivsust ja
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vaimset tasakaalu puudutatavatele küsimustele. Teel suvepäevadele külastati Pühtitsa kloostri Kuremäel ja tagasiteel Alatskivi lossi. Üritusel
osales ühtekokku 78 inimest ning seda aitasid organiseerida Hele Lemetti ja Kalev Reinert.
18.-19.oktoobril Narva-Jõesuu Sanatooriumis toimunud venekeelsest seminarist "Psoriaas-mitmekülgne haigus" võttis osa 55 inimest. Perearst
dr.Jelena Mayorova puudutas oma ettekandes psoriaasi ja kaasuvate haiguste temaatikat. Reumatoloog dr.Jelena Teder selgitas põhjalikult
psoriaatilise artriidi haige igapäevase toimetuleku ja toitumise probleeme. Dr.Elle Elberg selgitas psoriaasi psühholoogilisi aspekte, peatudes
samuti psoriaasihaige probleemidel ühiskonnas. Osalejad tutvusid Eesti Töötukassa poolt saadetud materjalidega töövõimereformi käigu kohta
ja korraldasid arutelu, millel rõhutati reformi aktuaalsust krooniliste haigete paremaks hindamiseks tulevikus. Üritusele kaasatud Ida-Virumaa
puuetega inimeste organisatsioonide esindajad tõid välja ühisjooni psoriaasihaigete probleemidega, rõhutades koostöö vajalikkust ja piisava
teavituse tagamist. Seminaril kuulati veel psoriaasihaigete kogemusi kaasaegse ravi osas ning tutvuti firma Litfarma uute kosmeetikatoodetega.
Üheskoos leiti, et sarnased kokkutulekud võiksid jätkuda ka tulevikus.
15.- 16.novembril toimus Voore Puhkekeskuses Jõgevamaal sügiskonverents "Psoriaasihaige tööl ja kodus", millest võttis osa 75 inimest.
Tööeas osalejad tutvusid töövõimereformi käigus loodava juhtumikorraldamise ja kogemusnõustajate süsteemiga ning viisid Eesti Töötukassa
esindaja Monika Aasa abiga läbi arutelu psoriaasihaige töövõime teemal. Tervisetreener Anne Tipner-Torn jätkas suvepäevadel alustatud
koolitustsükli psoriaasihaige kodusest toimetulekust, pühendades ettekannet seedimise probleemidele ja punktmassaažile. Prof.Külli Kingo
rääkis psoriaasiravi etapidest, bioloogilise ravi rahastamisest ja haige raviks ettevalmistamisest. OÜ Brandones esindajad tutvustasid uusi
ravikosmeetikatooteid Itaaliast ja ravivõimalusi Aadria mere ääres. Päeva lõpetati MTÜ Minu Tasakaal psühholoog Imbi Mihhailov'i koolitusega
"Haigus ja perekond". Teel konverentsile külastati Oskar Luts'u majamuuseumi Palamusel, ürituse teisel päeval aga tutvuti Vooremaa külaeluga.
Aasta jooksul ilmus viis teabelehe KETU numbrit, kus kajastati liidus, EPI Kojas ja teiste koostööpartnerite juures toimunud sündmusi. Samas
avaldati artikleid psoriaasist ja selle ravist ning tervisetoodetest. Teabeleht ja psoriaasihaigust käsitlevad infovoldikud on jätkuvalt kättesaadavad
kõigile psoriaasihaigetele ning teistele huvilistele. Teabelehe tehnilise toimetamisega tegeles jätkuvalt Raini Plado.
Aasta jooksul püüti osaleda kõigil EPI Koja poolt organiseeritud avalikel ja kohustuslikel üritustel. Juhatuse esimees Georg Jurkanov osales
Võru-Kubijal 17.-18.juunil toimunud EPI Koja suvekooli erinevates töörühmades ja aruteludes ning koos juhatuse liikme Kalev Reinerti'ga
03.detsembril EPI Koja puuetega inimeste tööelu teemalisel aastakonverentsil KUMU's. 29.novembril osalesid Marika Anni, Georg Jurkanov
ning Ülo ja Allar Nukka Rakveres toimunud puuetega inimeste päeva tähistamisel, kus saadi uusi kontakte ja mõtteid edaspidiseks koostööks.
Juhatuse liikmed Georg Jurkanov ja Andy Kõrvne osalesid aktiivselt EPI Koja ja Eesti Töötukassa poolt korraldatud üritustel töövõimereformi
elluviimise teemadel. Jaanuarikuus tehti ettepanekuid Vabariigi Valitsuse juures töötavale sotsiaalkomisjonile käsimüügis olevate
ravikosmeetikatoodete ja toidulisandite kompenseerimise kohta. Sügisel osales juhatuse esimees Georg Jurkanov EV Sotsiaalministeeriumis
toimunud sotsiaalse leppega seotud töörühma istugitel. Jõudumööda osaleti EMSL'i töös, lüües kaasa liikmeklubi õhtutel.
10.-11.aprillil oli organisatsioon eksponendina väljas Invamessil-2014 Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses. Psoriaasihaiguse ja liidu
tegevuse vastu tunti huvi ligi 190 korral. Põhiliseks mureks oli psoriaasihaigus suguvõsas kui geneetiline probleem ja pikad järjekorrad arsti
vastuvõtule. Ühingu meeskond koosseisus: Anu Räästas, Kristiina Veetõusme, Georg Jurkanov, Kalev Reinert ja Andy Kõrvne jagas huvilistele
patsiendi kogemusi ja infomaterjale nii eesti kui vene keeles, Väljas oli portaali www.psoriaas.ee bänner "Psoriaas-haigus, mida paljud ei
mõista". Invamessi jooksul saadi väga palju uusi kontakte ning liitu astus samuti uusi liikmeid.
30.augustil osales 9 ühingu liiget Eesti Reumaliidu Käimispäeval Tornide väljakul Tallinnas. Osalejad leidsid uut ja huvitavat infot reumahaiguste
ning reumahaige igapäevase toimetuleku kohta. 21.novembril osales Georg Jurkanov luu- ja liigesehaige töövõime teemalisel Reumafoorumil.
Aasta jooksul leidis psoriaasi- ja psoriaatilise artriidi temaatika kajastuse Eesti meedias. Venekeelse terviselehe "Zdorovje dlja vseh"
novembrikuu numbris ilmus intervjuu dr.Jelena Teder'iga "Psoriaas ja eluviis" ning intervjuu Georg Jurkanov'iga "Kas on mõistusetera
töövõimereformis?". Ühingu liige Veronika Allas rääkis oma elust psoriaatilise artriidiga ajakirja "Tervendaja" suvenumbri intervjuus "Naine, kelle
liigesed sulavad".
2014.aasta jooksul arendati interneti kodulehekülg www.epsol.ee , lisades sellesse uusi rubriike ning tehes koostööd arstide ja
ravimifirmadega. Kodulehekülje haldamisega tegeles ühingu liige Raini Plado, tarkvara poolset nõustamist jagab jätkuvalt MTÜ Think.
Rahvusvahelise tegevuse osas oli aasta rahulik ja mitteaktiivne. Saadi ja jagati omavahel informatsiooni, jälgides maailmaorganisatsioonide
tegevust. Ühing on endiselt organisatsioonide EUROPSO ja IFPA liige.
06.-16.augustini võttis 15 liidu liiget ning nende pereliiget-tuttavat osa Marika Anni poolt organiseeritud kultuurireisil Pariisi ja
Loode-Prantsusmaale.
2014.aastal jätkus tõhus koostöö erinevate ravimifirmadega psoriaasi kaasaegse ravi ja uute ravikosmeetika toodete osas. Ühingu tegevust
toetasid firmad Abbvie, Medior Marketing, Litfarma, Dermoshop, LH Concept ja teised.
Aasta jooksul jätkati tööruumide ja võimaluste korral ka saali kasutamist Toompuiesteel 10.
02.märtsil toimunud üldkogu koosolek valis uue kuueliikmelise juhatuse. Muutus toimus vaid ühe varasema liikme osas - Raini Plado asemel
valiti juhatusse Andy Kõrvne. Aasta jooksul oli kuus juhatuse koosolekut.
Juhatuse liikmetele määratud brutotöötasu moodustas 2014.aastal 873 eurot, mis sisaldas projektide juhtimise ja raamatupidamistööde eest
makstavat tasu.
Eesti Psoriaasiliit on jätkuvalt tegutsev ühiskondlik organisatsioon.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2014

31.12.2013

2 364

1 622

190

175

2 554

1 797

2 554

1 797

Võlad ja ettemaksed

494

426

Kokku lühiajalised kohustused

494

426

494

426

1 371

1 691

689

-320

2 060

1 371

2 554

1 797

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)

2014

2013

Liikmetelt saadud tasud

11 343

7 818

Annetused ja toetused

10 730

10 501

808

1 505

22 881

19 824

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-10 509

-9 968

Mitmesugused tegevuskulud

-11 683

-10 176

Kokku kulud

-22 192

-20 144

Põhitegevuse tulem

689

-320

Aruandeaasta tulem

689

-320

Tulud

Tulu ettevõtlusest
Kokku tulud
Kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2014

2013

Põhitegevuse tulem

689

-320

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

-15

-114

68

-107

742

-541

742

-541

1 622

2 163

742

-541

2 364

1 622

Rahavood põhitegevusest

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus
Kokku 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
31.12.2012

1 691

1 691

-320

-320

31.12.2013

1 371

1 371

Korrigeeritud saldo 31.12.2013

1 371

1 371

689

689

2 060

2 060

Aruandeaasta tulem

Aruandeaasta tulem
31.12.2014
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Eesti Psoriaasiliidu 2014.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

31.12.2014

31.12.2013

2 323

1 598

41

24

2 364

1 622
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2014

12 kuu jooksul

Ettemaksed
Tulevaste perioodide kulud
Kokku nõuded ja ettemaksed

190

190

190

190

190

190

31.12.2013

12 kuu jooksul

Ettemaksed
Tulevaste perioodide kulud
Kokku nõuded ja ettemaksed

175

175

175

175

175

175

Real "Tulevaste perioodide kulud" on kajastatud:
- ettemakstud organisatsiooni reklaam 2015.aasta ärikataloogis 108 €
- ettemakstud 2015.aasta veebimajutusteenus
66 €
- ettemakstud 2015.aasta domeeni epsol.ee tasu
16 €
Kokku:
190 €

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2014

31.12.2013

Maksuvõlg

Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks

180

134

Sotsiaalmaks

288

263

Kohustuslik kogumispension

5

Töötuskindlustusmaksed
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

26

24

494

426

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad neto soetusmaksumuses

2014
Saadud

2013
Tagastatud

Saadud

Tagastatud

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Eesti Puuetega Inimeste Fond

10 509

10 509

9 968

9 968

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

10 509

10 509

9 968

9 968
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Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2014

2013

1 296

948

10 047

6 870

11 343

7 818

2014

2013

10 509

10 468

221

33

10 730

10 501

2014

2013

Rahaline annetus

221

33

Kokku annetused ja toetused

221

33

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Üritustest osavõtumaksud
Kokku liikmetelt saadud tasud

Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused
Kokku annetused ja toetused

Rahalised ja mitterahalised annetused

Real "Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks" on kajastatud Eesti Puuetega Inimeste Fondi poolt saadud 2014.aasta tegevustoetus summas
10509 eurot.
Ridadel "Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused" ja "Rahaline annetus" on kajastatud Dermoshop OÜ'lt 2014.aastal laekunud annetus
summas 221 eurot.

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

2014

2013

Inventari rent

15

19

Reklaamitulu

450

730

Juriidiliste isikute üritustest osavõtutulu

343

756

Kokku tulu ettevõtlusest

808

1 505
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Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2014

2013

Transpordikulud

1 925

1 657

Üür ja rent

1 095

988

Mitmesugused bürookulud

1 330

389

Lähetuskulud

59

153

Koolituskulud

1 030

730

Tööjõukulud

1 639

1 534

6

71

3 425

4 446

10 509

9 968

Reklaamikulud
Konverentsikulud
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

2014.aasta projektide otsesed kulud jagunevad:
Transpordikulud:
- transport kevadseminarile Võrusse 750 €
- transport suvepäevadele Peipsi äärde 850 €
- transport tervisepäevadele Pärnusse 325 €
Transpordikulud kokku:
1925 €
Üüri- ja rendikulud:
- ruumide rent Nelijärve tervisepäeval 130 €
- saali üür Toompuiesteel 10
160 €
- tööruumi üür Toompuiesteel 10
780 €
- eksponendi koha rent Invamessil-2014 25 €
Üüri- ja rendikulud kokku:
1095 €
Mitmesugused bürookulud:
- Teabelehe KETU paljundusteenus
161 €
- Infomaterjalide paljundusteenus
20 €
- Postikaup (margid, ümbrikud)
300 €
- Muu bürookaup(visiitkaardid,
paber, tahmakassetid jms.)
101 €
- Veebilehe arendamine ja haldamine 748 €
Mitmesugused bürookulud kokku:
1330 €
Lähetuskulud:
- Sõit Tapa teabepäevale
10 €
- Sõit Kuressaare teabepäevale
32 €
- Sõit Pärnu teabepäevale
11 €
- Sõit Rakveresse Puuetega Inimeste
Päeva tähistamisele
6€
Lähetuskulud kokku:
59 €
Koolituskulud:
- Koolitus uneteraapiast kevadseminaril 300 €
- Koolitus tubaka- ja alkoholisõltuvusest 96 €
- Psühhodraama kursus
60 €
- Organismi korrashoidmise koolitus
96 €
- Tervise treeningu koolitused
345 €
- EPI Koja suvekooli osavõtutasu
25 €
- Psühholoogi koolitus "Haigus ja perekond" 108 €
Koolituskulud kokku:
1030 €
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Tööjõukulud:
- Reumatoloogide loengud üritustel
188 €
- Dermatoloogide loengud üritustel
201 €
- Perearsti loeng venekeelsel seminaril
80 €
- Projektide ja ühingu juhtimise tasu
1170 €
Tööjõukulud kokku:
1639 €
Reklaamikulud:
- Tapa teabepäeva reklaam ajalehes
Reklaamikulud kokku:
6€

6€

Konverentsikulud:
- Konverentsipakett kevadseminarile
990 €
- Konverentsipakett sügiskonverentsile
1100 €
- Konverentsipakett venekeelsele seminarile 1335 €
Konverentsikulud kokku:
3425 €
Kulud kokku:

10509 €

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2014

2013

80

0

396

316

Lähetuskulud

0

659

Koolituskulud

0

187

90

61

Transpordikulud

1 780

1 305

Konverentsikulud

9 337

7 545

0

103

11 683

10 176

Üür ja rent
Mitmesugused bürookulud

Reklaamikulud

Inventari kulud
Kokku mitmesugused tegevuskulud

Mitmesugused tegevuskulud jagunevad:
Üüri- ja rendikulud:
- Ruumide üür Psoriaasipäeva tähistamiseks
Üüri- ja rendikulud kokku:
80 €

80 €

Mitmesugused bürookulud:
- Veebi- ja domeenimajutusteenused
85 €
- Pangateenused
12 €
- Notariteenus riigilõivuga
65 €
- EMSL liikmemaks
36 €
- IFPA liikmemaks
19 €
- EUROPSO liikmemaks
25 €
- Teabelehe KETU tehniline toimetamine
150 €
- Bürookaup (registraatorid, käärid)
4€
Mitmesugused bürookulud kokku:
396 €
Reklaamikulud:
- liidu info avaldamine ärikataloogis
Reklaamikulud kokku:

90 €
90 €

Transpordikulud:
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- Sõit sügiskonverentsile Vooremaale
720 €
- Sõit tervisepäevadele Pärnusse
325 €
- Sõit venekeelsele seminarile
735 €
Transpordikulud kokku:
1780 €
Konverentsikulud:
- Kevadseminari konverentsikulude pakett 1929 €
- Suvepäevade konverentsikulude pakett
2234 €
- Sügiskonverentsi kulude pakett
1800 €
- Pärnu tervisepäevade kulude pakett
2377 €
- Venekeelse seminari kulude pakett
997 €
Konverentsikulud kokku:
9337 €
Mitmesugused tegevuskulud kokku:

11683 €

Lisa 11 Tööjõukulud
(eurodes)

2014

2013

1 223

1 145

416

389

Kokku tööjõukulud

1 639

1 534

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

1 223

1 534

2

3

31.12.2014

31.12.2013

294

252

2014

2013

873

536

Palgakulu
Sotsiaalmaksud

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 12 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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