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I JUHTIMINE
1. JUHATUS
Juhatus on kaheliikmeline - Tiina Jääger ja Viive Jüriso.
2. VOLINIKE KOOSOLEKUD
2016. aastal toimus 5 korralist volinike koosolekut ja üks e-koosolek.
Teemad
Liikmeskonnaga seotud küsimused
2015. majandusaasta aruanne
2016. Tegevuskava
Huvikaitse kava koostamine
Üldkogu korraldamine; tunnustamine
Koostööprojektides osalemise otsustamine, projektide elluviimise jälgimine
Arvamusfestivalil osalemine
ESF uue perioodi projektide koostamisega seotud küsimused
Koostöö teiste võrgustikega
3. ÜLDKOOSOLEK
Üldkoosolek toimus 15. aprillil Tallinnas.
Tunnustati
Eesti Vabaharidusliidu aastaauhind 2016 – Piret Mägi, koolitusmaratoni
“Tunne oma elustiili” eest projekti “Know Your Lifestyle” raames.
Eesti Vabaharidusliidu aastaauhind 2016 – Vabahariduse tutvustamise eest
fotonäitustega Tallinnas, Pärnus, Viljandis, Valgamaal ja Rootsis.
Valiti üldkoosolekul volinikuks Mare Lilienthal Viljandi Pärimusmuusika Keskusest/August Pulsti
Õpistust.
Liikmete kaasamiseks arengustrateegia uuendamisse viidi läbi “Tuleviku töötuba”

II LIIKMESKOND
31.12.2016 seisuga oli liikmeid 68.
2016.aastal lahkus liikmeskonnast kaks liiget:
1

Tallinna Võru Selts

2

Lõuna-Mulgimaa Käsitöö ja Kunstikoda

III PROJEKTID
1. Projekt "Õpikogukond kui õppesse kaasamise võti". Projekti kestus 1. mai.2016 -15.detsember
2016. Finantseeris Hasartmaksumängu Nõukogu.
EVHL valis projekti 2 testpiirkonda, kus mõlemas moodustati üks õpikogukond, nendeks on Imavere
õpikogukond ja Abja õpikogukond. Imavere Õpikogukonna moodustasid 14 erinevate seltside ja
ühingute esindajat ja Abja õpikogukonna 12 erinevate seltside, ühingute ja keskuste esindajat.
Projektiperioodil suhtlesid õpikogukondade liikmed omavahel tihedalt. Panustamine, jagamine ja
tagasiside rikastasid iga võrgustiku liiget, seeläbi tugevnes kohaliku kogukonna tunnetus ja ühised
eesmärgid. Vabahariduskeskused ja kaasatud partnerid õppisid üksteise kogemustest, mõeldi paremini
läbi tänased tegevused ja arutati edasise koostöö võimalikkust. Koostööle on alus loodud, see on
eeldus, et koostöö jätkub ja ollakse ühiselt huvitatud vanemaealiste kaasamisest õppe ja
huvitegevustesse. Projekti mõõdetavad tulemused:
Õpikogukonnad on testitud 2 piirkonnas;
Õpikogukondade tegevuse toetamiseks korraldati 4 ekspertide seminari;
Õpikogukonnad on ümarlaudades kohtunud regulaarselt, eesmärgipäraselt 3x ja rakendanud
tegevusi eesmärkide elluviimiseks;
Õpikogukonna tööd on kajastatud kohalikus meedias;
Õpikogukondadel on valminud järgnevate

tegevuste kava, kuidas kaasata õppima

vanemaealisi (55+);
Ümarlaudade ja seminaride tulemused on dokumenteeritud.
Projekti meeskondade kohtumised õpikogukondadega kohtadel: 13. oktoober Abja- Paluojal ja 7.
november Imaveres.
Novembris alustati 3 projektiga, mida rahastavad euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik:
Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016 – 2019
o

Koolituste fookus on õpioskusel, võõrkeelteoskusel, sotsiaalsetel oskustel ja
digipädevusel.

o

83 koolitust, 899 õppijat, 15 maakonnas

Ettevõtlik õppija (2016 – 2019)
o

Projekti

raames

toimuvad

koolitused

arendavad

õpisoskust,

algatusvõimet,

ettevõtlikkust ja sotsiaalseid oskusi.
o

47 koolitust, 535 õppijat, 13 maakonda

Õpioskus kui võti õppesse (2016 – 2019)
o

Koolitused loovad võimaluse eluks ja tööks vajalike õpioskuste ja sotsiaalsete
pädevuste arendamiseks

o

55 koolitust, 650 õppijat, 13 maakonda.

2. RAHVUSVAHELISED PROJEKTID
2016. aastal osales EVHL partnerina järgmistes projektides:
- Improving the effectivness of adult education for disadvantaged groups, projekti fookuses on
ebasoodsamas olukorras olev täiskasvanud õppija. Projekti peateema on koolituse kvaliteedi ja
tõhususe hindamine. Töötatakse välja ühtne enesehindamise mudel, mida on võimalik kasutada nii
partnermaade koolitajatel kui ka teistel Euroopa täiskasvanute koolituse pakkujatel. Mudel on
universaalne, sest sobib nii mitteformaalse kui formaalse koolituse pakkujatele. 2016. aastal toimunus
1 projekti koosolek, läbi on viidud fookusgrupi intervjuu erinevate täiskasvanute koolituse valdkonna
esindajatega (vabahariduslikud koolituskeskused, ETKA Andras, täiskasvanute gümnaasiumid) ja
valminud on hindamismudeli mustand, mis on tõlgitud ka eesti keelde. Valminud mudelit saab
kasutada

ebasoodsamas olukorras olevatele täiskasvanud õppijatele korraldatavate koolituste

tulemuslikkuse hindamisel kuid seda on võimalik kohandada ka kõikide teiste sihtgruppide koolituste
hindamiseks. 14.-18. november toimus Tallinnas hindamismudeli koolitus ja testimine. EVHL-st
liikmetest osalesid koolitusel Tartu Rahvaülikooli, Paide Rahvaülikooli, Saaremaa Õppekeskuse ja
Õppekeskus Tõru koolitajad. Koolitusel osalesid ka partnermaade koolitajad. Kokku 15 inimest.
Projekti läbiviimise aeg 2015 – 2017. Projekti partnerid on Derbyshire maakonna koolituskeskus
Inglismaalt (koordinaator), Täiskasvanuhariduse Instituudid Kreekast ja Poolast ning Rooma
Rahvaülikool Itaaliast. Projekti koduleht www.impada.eu . Projekti rahastab ERASMUS+ K2
programm.
Projekti

Implementing Outreach, Empowerment and Diversity (edaspidi ImplOED) fookus on

õpiraskustega täiskasvanud õppijate ja teiste vähem õppes osalevate sihtgruppide kaasamise
strateegiate väljatöötamisel. 2016. aastal toimunus 2 projekti koosolekut. Lepiti kokku tegevusplaanis
ja prioriteetides ja põhimõtted millest strateegiate koostamisel lähtutakse. Projekt läbiviimise aeg on
2016 veebruar – 2018 oktoober. Projektis on 12 partnerit ning seda rahastab ERASMUS+ K3

(poliitikate kujundamine) programm.
http://www.eaea.org/en/projects/eaea- coordinated-projects/imploed.html
1.oktoobril algas projekt Adult Literacies as Benefit for Inclusion and Equity/ALBIE, koordinaator
Banska Bystrica Ülikool Slovakkias, partnerid Krakowi Ülikool Poolas, Reikjaviki Kõrgkool Islandilt,
Täiskasvanute koolitskeskus Slovakkiast ja EVHL. Projekti fookuses on kvalifikatsioonita õppija ja
tema kriitilise mõtlemise oskus kui üks olulisimaid õpioskusi.
EVHL panustab dokumendi analüüsi, õppijate küsitlusse ja koolitusprogrammi koostamisse.
Novembris toimus esimene projekti koosolek kus lepiti kokku tegevuskava.
1.novembril algas projekt Inpiring Guide for Leran to Learn/IG4L2L mille tulemusena valmib õppija
õpioskuste hindamise programm.
2016. aastal tegevusi veel ei toimunud. Projekti koordinaator on Leedu Täiskasvanuhariduse
Assotsiatsioon.
1. novembril algas projekt Taking to the Top - Adult Educators on the Journey/TTOP. Projekti
tulemusena töötatakse välja koolitajate koolitajate koolitusprogramm. Projekti koordinaator on ETKA
Andras. 2016. aastal kaardistasid partnerid oma maa koolitajate koolituse hetkesisu ja parimad
praktikad
Programmi Nordplus täiskasvanuhariduse alaprogrammi raames täiskasvanud õppijate
õpirände koordineerimine Põhjamaadesse.
Jätkus programmi Nordplus täiskasvanuhariduse alaprogrammi raames täiskasvanute õppijate
õpirände

koordineerimine Põhjamaadesse.

EVHL on õppimisvõimalustest Põhjamaade

rahvaülikoolides teavitanud listides, infokirjades. EVHL kodulehel on info taotlemise tingimuste
kohta. Õppimisvõimaluste vastu on olnud jätkuv huvi. 2016. aastal nõustati 3 õppijat, 2 esitasid
taotluse, mis rahuldati.
Muud ettevõtmised.
19. oktoober toimus TÕN raames koolitajate ümarlaud „Koostegemise tarkus ja iseolemise
julgus – õpetaja õpioskused“ Arutati koolitajate koolitusvajadusi ja võimalusi. 21 osalejat olid
rahvaülikoolidest, koolituskeskustest, koolitusfirmast ja täiskasvanute gümnaasiumidest.
8. detsember EVHL liikmete seminar „Mina ja muutuv maailm“. Peateema kodanikuharidus ja
kogukonna osa õppijate kaasamisel. Osalejaid 36.

Huvikaitselabor. EVHL osaleb Vabaühenduste liidu EMSL ja Poliitikauuringute Keskus Praxis
korraldatud Huvikaitselaboris. Huvikaitselabor on vabaühenduste huvikaitse arenguprogramm,
kus kahe aasta jooksul saavad 25 vabakonna eestvedajat tuge mõjusaks poliitikakujundamises
osalemiseks. Huvikaitselabor alustas oktoobris, toimus 4 seminari.

IV
VALDKONNA
VÕRGUSTIKES

ESINDAMINE

SISERIIKLIKES

KOOSTÖÖKOGUDES

JA

Eesti Vabaharidusliit oli esindatud töörühmades, komisjonides
Hariduse Kutsenõukogus
Täiskasvanuhariduse Nõukogus
Maksu- ja Tolliameti komisjonis tulumaksusoodustusega MTÜ-de nimekirja korrastamisest
ERASMUS+ juhtkomitee täiskasvanuhariduse täiskasvanuhariduse valdkonna nõukogu
AGENDA töörühm (Tiina Jääger)
Täiskasvanute koolitaja kutsekomisjonis

V EESTI ESINDAMINE RAHVUSVAHELISEL TASANDIL
EVHL on
Rahvusvahelise Täiskasvanuhariduse Nõukogu (ICAE) liige.
Euroopa Täiskasvanuhariduse Assotsiatsiooni (EAEA) liige.
Balti- ja Põhjamaade täiskasvanuhariduse katusorganisatsioonide võrgustiku liige.
European Basic Skills Network (EBSN) liige.
Balti Suvekool (Baltic Summer School)
V Balti Suvekool toimus korraldajaks oli Leedu Täiskasvanuhariduse Assotsiatsioon. Suvekool
toimus 27.-29. juunil Zarazais. Läbivaks teemaks oli mitteformaalse

õppimise võimalused

täiskasvanutele, nt raamatukogu, muuseum, kunstikeskus jms.
Eestist osalesid Külaliikumise Kodukant, Ontika Koolituskeskuse, Õppekeskuse Tõru ja Eesti
Vabaharidusliidu esindajad.

VI VABAHARIDUSLIKUD KOOLITUSKESKUSED
2015. aasta korraldasid vabahariduslikud koolituskeskused enamasti tasulisi koolitusi, kus õppijatel
tuli tasuda koolituskulud 100%. See mõjutas ka koolitusteemasid ning koolitatavate struktuuri: kõige
rohkem korraldati kursusi kunstide valdkonnas ning õppijateks maksujõuline töötav inimene.

Koolituste teemad ISCED 97 järgi
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0 Üldõppekavad

1 Haridus

21 Kunstid

22 Humanitaaria

3 Sotsiaalteadused, ärindus ja õigus

48 Arvutiteadused

6 Põllumajandus

7 Tervis ja heaolu

8 Teenindus

2016. aastal korraldati 32 koolituskeskuses kokku 706 kursust kus õppis 13 937 täiskasvanut. Kursuse
lõpetanute protsent oli 97,8%. Kõige rohkem korraldati kuni 8 tunniseid lühikursusi. Kõige vähem
pikki, üle 240 tunniseid kursusi.

Tundide maht
0-8
8-26
27-80
81-240
240+

Koolituste arv
237
204
192
22
3

Kursuste jaotus tundide alusel.

Õppijate arvu võrdlus 2012 – 2016
Valimisse võeti 16 koolituskeskust. Võrreldi 21 koolituskeskuste õppijate arvu dünaamikat 5 aasta
jooksul
Õppijate arv 2012.2016. Valim 16 koolituskeskust
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Õppijate üldarv valimis olnud koolituskeskustes tõusis kuni 2014. aastani ja langes siis 2015.a.. Kahel
viimasel aastal on õppijate arv suhteliselt stabiilne.

VII BÜROO TEGEVUS
2016. aastal töötas EVHL büroos viis osalise tööajaga töötajat.
EVHL on Eesti Töötukassale vabatahtliku töö partneriks, 2016. aasta jooksul kaasati büroo tegevusse
erinevatel aegadel seitse vabatahtlikku.
Büroo töötajad tagavad organisatsiooni igapäevase toimimise.
Seminaride ja koosolekute ettevalmistamine ja läbiviimine (üldkoosolek, volinike
koosolekud, vabahariduse võrgustiku seminarid.
Projektide elluviimine (osaleti 3 rahvusvahelise projekti neljal koosolekul, kokku 11
lähetust).
Arvamusfestivalil osalemine
Informatsiooni kogumine ja levitamine ( 7 infokirja, infolist, koduleht, FB jne).
Vajadusel ja võimalusel kaasatakse projektidesse eksperte ja lepingulisi töötajaid.
VIII KOKKUVÕTE
2016. aasta oli eesti Vabaharidusliidule töine aasta, mida võib hinnata heaks.
2016. aasta lõppes tulemiga 1617 eurot, mis läheb 2012. aastal tekkinud negatiivne tulemi katteks.
2017. aastal on plaan katta negatiivset tulemit vähemalt 5000 euroga. 2012 aasta negatiivse tulemi
tekkepõhjus oli esialgselt planeeritust suurem omapanus erinevatesse projektidesse.
EVHL on jätkuvalt aktiivselt tegutsev jätkusuutlik organisatsioon.
IX FINANTSSUHTARVUD
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2016

31.12.2015

26 477

7 676

5 937

10 685

32 414

18 361

32 414

18 361

4 300

5 300

Võlad ja ettemaksed

58 834

45 398

Kokku lühiajalised kohustised

63 134

50 698

63 134

50 698

-32 337

-35 232

1 617

2 895

-30 720

-32 337

32 414

18 361

Lisa nr

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad
Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Laenukohustised

Kokku kohustised

2

Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2016

2015

1 730

1 880

106 887

105 942

1 101

2 995

109 718

110 817

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-55 315

-60 782

Mitmesugused tegevuskulud

-14 677

-16 214

Tööjõukulud

-36 756

-29 292

Muud kulud

-751

-732

-107 499

-107 020

2 219

3 797

-602

-902

1 617

2 895

Lisa nr

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud

Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Intressikulud
Aruandeaasta tulem

3
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2016

2015

Põhitegevuse tulem

2 219

3 797

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

4 748

-8 101

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus

13 436

32 538

Kokku rahavood põhitegevusest

20 403

28 234

-1 000

0

0

-19 772

-602

-902

-1 602

-20 674

18 801

7 560

7 676

116

Raha ja raha ekvivalentide muutus

18 801

7 560

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

26 477

7 676

Rahavood põhitegevusest

Rahavood finantseerimistegevusest
Saadud laenude tagasimaksed
Arvelduskrediidi saldo muutus
Makstud intressid
Kokku rahavood finantseerimistegevusest
Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2014

-35 233

-35 233

Korrigeeritud saldo
31.12.2014

-35 233

-35 233

Aruandeaasta tulem

2 895

2 895

1

1

-32 337

-32 337

1 617

1 617

-30 720

-30 720

Muud muutused
netovaras
31.12.2015
Aruandeaasta tulem
31.12.2016
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Eesti Vabaharidusliidu 2016. 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.
Eelnenud aruandeperioodil kasutatud arvestuspõhimõtteid, hindamisaluseid ning info esitlusviisi ei ole käesoleva
raamatupidamise aastaaruande koostamisel muudetud, välja arvatud need valdkonnad, mis on muutunud muudatuste tõttu raamatupidamise
seaduses või Raamatupidamise Toimkonna juhendites.
Kasumiaruande skeemi valikul on tuginetud raamatupidamise seaduse paragrahv 18 lõikele 4, mille kohaselt tegevusaladel, kus see
on põhjendatud majandustegevuse iseloomu tõttu, võib raamatupidamiskohustuslane kasutada seaduse lisades toodust erinevat
kasumiaruande skeemi.
Raamatupidamise aruannete koostamisel on lähtutud olulisuse printsiibist.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Raha
Aruandes kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke pangas.
Nõuded ja ettemaksed
Nõuetena kajastatakse tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, milledeks on:
- nõuded ostjate vastu kajastatakse laekumata, kuid sissenõtavaks muutunud liikmemaksu arveid või muid tegevuse käigus laekumata arveid.
- nõuded sihtfinantseerimisest kajastatakse nõutavaks muutunud sihtfinantseerimise laekumata osa.
- maksude ettemaksed kajastatakse maksude ettemakseid.
- ettemaksed tarnijatele kajastatakse tarnijatele ettemakseid
- muud ettemaksed kajastatakse võimalikke muid ettemakseid (nt töötasu ettemaksed, ettemaksed liikmetele, lähetuse avansse jne)
Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.
Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
Materiaalseks põhivaraks loetakse tegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 640 eurot.
Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud
mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta.
Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud
väärtuse langusest tulenevad allahindlused.
Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

640

Finantskohustised
Lühiajalised laenud. siin kajastatakse saadud laenud tasumise tähtajaga kuni 12 kuud.
Annetused ja toetused
Riigieelarvest saadavad vahendid, mis ei ole otseselt seotud ühegi konkreetse projekti finantseerimisega kajastatakse tuluna hetkel, mil
toetus muutub sissenõutavaks.
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Sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna siis, kui sihtfinantseerimine muutub sissenõutavaks ja sihtfinantseerimisega seotud võimalikud
tingimused on täidetud.
Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis kohustusena.

Lisa 2 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2016

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

1 787

1 787

Maksuvõlad

8 236

8 236

Muud võlad

430

430

430

430

Saadud ettemaksed

48 381

48 381

Kokku võlad ja ettemaksed

58 834

58 834

Intressivõlad

31.12.2015

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

1 108

1 108

Võlad töövõtjatele

4 610

4 610

Maksuvõlad

5 671

5 671

Muud võlad

215

215

215

215

Saadud ettemaksed

33 794

33 794

Kokku võlad ja ettemaksed

45 398

45 398

Intressivõlad

Lisa 3 Tööjõukulud
(eurodes)

2016

2015

Palgakulu

44 896

42 448

Sotsiaalmaksud

15 175

14 347

Kokku tööjõukulud

60 071

56 795

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

23 315

27 503

3

3

31.12.2016

31.12.2015

68

70

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 4 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Juriidilisest isikust liikmete arv
Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
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2016. a. majandusaasta aruanne

31.12.2016

31.12.2015

Kohustised

Kohustised

Tegev- ja kõrgem juhtkond
ning olulise osalusega
eraisikust omanikud ning
nende valitseva või olulise
mõju all olevad ettevõtjad

2016

0

1 000

Saadud laenude
tagasimaksed

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning
olulise osalusega eraisikust
omanikud ning nende valitseva
või olulise mõju all olevad
ettevõtjad

1 000

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

2016

2015

1 620

1 915
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