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Tegevusaruanne
Tegevusaruanne 2012

Balti Kriminaalpreventsiooni ja Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Instituut (edaspidi BKI) on 28. märtsil 2000 avalikes huvides asutatud
mittetulundusühing kriminaalpreventsiooni ja sotsiaalse rehabilitatsiooni teooria ja praktika arendamiseks restoratiivse õiguse põhimõtetest
lähtuvalt.
Põhitegevused 2012. aastal olid järgmised:
I. Koostöö ministeeriumitega, omavalitsustega ning vabaühendustega
Tugiisikuteenuse standardi väljatöötamine koostöös Justiitsministeeriumiga (Avo Üprus, Laidi Surva, Triin Raag).
Läbirääkimised Politsei ja Piirivalveametiga tugiisikute rakendamiseks narkosüütegudega seoses arestimajades viibivate ja sealt vabanenud
isikute adapteerimiseks ja narkosurmade ennetamiseks ja vähendamiseks (Avo Üprus, Pille Luiga, Anvar Rahe, Risto Kasemäe).
Ettevalmistused tugiisikusüsteemi riigieelarveliseks rahastamiseks (Avo Üprus, Laidi Surva) ning tegevuse laiendamiseks Harku ja Murru
ning Tartu vanglas.
Ettepaneku tegemine Riigiprokuratuurile eluaegset vanglakaristust kandva Anatoli Nikolajevi süüasja uuesti läbi vaatamiseks (Avo Üprus).
Osalemine riigi Kuriteoennetuse Nõukogu ja Tallinna volikogu korrakaitse komisjoni töös (Avo Üprus).
Osalemine Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku arengukava diakoonia peatüki väljatöötamisel.
Koostöö korraldamine ühenduses Turvalise Eesti Eest (Prison Fellowship Estonia) ja rahvusvaheliste kontaktide hoidmine (Avo Üprus).

II. Koolitustegevus
ALT koolitusprogrammi raames on tihenenud koostöö kohalike omavalitsustega ning koolidega. Rühmajuhtide koolitamine on toimunud
Tallinnas ja Tartus (nimekiri koolidest ja asutustest on BKI kodulehel). Koolitajateks on Keili Kollamaa ja Ada Kiipus.
ALT programm Bumerangile (6.-9. klassidele) lisaks koolitati 2012 aastal programmi Teine Tee (3.-5. klassidele) rühmajuhte, mille koolitusi
viidi läbi Keili Kollamaa ja Ada Kiipuse poolt haridusvaldkonna tugispetsialistidele.
Ohvriempaatia treeningprogramm kohandati ümber läbiviimiseks õpilaste seas. Algselt on programm väljatöötatud Keili Kollamaa magistritöö
raames vanglas kinnipeetavate jaoks. Programmi sisu on restoratiivse õiguse praktikatele rajatud ning programmis osalev koolikiusamise
toimepanija saab mõelda enda käitumisele (seda analüüsida) ning samuti saab keskenduda kiusamise ohvrile ja tema tunnetele. Programmi
rühmajuhtide koolitust hakati läbi viima 2012. aasta oktoobrist ja koolitajaks on Keili Kollamaa.
Haridustöötajate (lasteaiad, lastehoiud, koolid, tugikeskused, internaatkoolid jm) koolitamine teemal „Laste agressiivsuse kujunemine ja selle
tagajärjed“. Koolitustest info ja tagasiside on BKI kodulehel ning albumites.
Koolitusjuht Remet Randeri tööle rakendamine Koolituskeskus Kreedo koosseisu aitas arendada koolitustegevust.
Osalemine MTÜ Ohvriabi aastakonverentsil „Andestus ja lepitus“, ettekanne Keili Kollamaalt „Koolikiusamine ja selle lahenduse leidmine“,
22. veebruaril.
Sisekaitseakadeemia Justiitskolledžis kaplanite baaskoolitus teemal „Vangide hingehoid“, koolitaja Keili Kollamaa.
III. Koostöö vanglatega
Regulaarne (iga kuu teisel teisipäeval) Tallinna vangla eluaegsete kinnipeetavate külastamine: Avo Üprus ja Keili Kollamaa. Suhtlemise
eesmärgiks on kinnipeetavate mõttelaiskuse vähendamine, pingete maandamine ja konfliktide ennetamine.
IV. Rahvusvaheline koostöö ning osalemine rahvusvahelistel konverentsidel
Osalemine ettekandega Jerevanis toimunud rahvusvahelisel konverentsil eluaegsete kinnipeetavate ennetähtaegse vabastamise teemal
(Avo Üprus).
V. Projektid (aruandeaastal töös või lõpetatud):
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Koostöö Haridus- ja Teadusministeeriumiga Agressiivsuse Leevendamise Treeningprogrammi (ALT) loomisel ning rakendamisel. ALT
mõõdik on välja töötatud, selleks on sõlmitud leping OÜ IP Tehnoloogia Konsultatsioonid, keda esindab Aavo Luuk ja tema meeskond.
Rahastajaks on Hasartmängumaksu Nõukogu. Tulemuseks on „Pahameeleküsimustiku“ väljatöötamine, mis mõõdab vaenulikkust, viha ja
agressiivsust. Küsimustikuga mõõdeti kõiki Bumerang ALT programmis ja kontrollgrupis osalenud õpilasi. Bumerang programm on
efektiivseks vahendiks koolivägivalla vähendamisel. Ühtlasi ilmneb programmis osalenud õpilastel vähem füüsilist kui ka sõnalist
agressiivsust.
„Graying Prisoners (Cellblock seniores)“; finantseerija Põhjamaade Ministrite Nõukogu, projektijuht Keili Kollamaa, eksperdid Avo Üprus ja
Jim Hilborn. Projekti raames koguti kinnipeetavate hinnanguid oma elukvaliteedile ja tervisele. Projektis osales 7 riiki: Eesti, Soome, Läti,
Leedu, Ungari, Venemaa ja Valgevene. Rahvusvaheline projekti tulemusi tutvustav konverents toimus 9. märtsil 2012 hotellis Euroopa.
Tutvustati „Graying Prisoners“ raamatut, mis annab ülevaate uuringu tulemustest.
Projekti „Graying Prisoners“ tulemuste tutvustamine ettekandega kriminoloogia seminaril Sisekaitse Akadeemias (Avo Üprus, Eva Üprus).
Grundtvigi täiskasvanukoolituse programmi raames algatatud õpikoostööprojekti „Informal Gate Mentoring“ (finantseerija SA Archimedes)
jätkumine. Osalemine projekti tegevuste planeerimiskoosolekul Rumeenias, Leedus, Inglismaal. Partnerite kohtumine septembris Eestis, kui
külastati Harku vanglat, Lootuse Küla ja Peeteli Sotsiaalkeskust. Euroopa koostöövõrgustiku ja selles kasutatavate õppematerjalide
väljatöötamine mentorlussüsteemi loomiseks kinnipeetavatele ja vanglast vabanenutele. Materjalide tõlkimine eesti keelde (Eva Üprus),
mentorite koolitamine (Keili Kollamaa, Avo Üprus) septembris 2012.
Projekti „Inglipuu: Jutusta mulle!“ läbiviimine. Harku vangla naiskinnipeetavate pöördumiste lindistamine ja sõnumi edastamine peredele (Eva
Üprus).
„Tugiisikute süsteemi rakendamine korduvkuritegevuse ennetamiseks“ algus 1. mai 2012, finantseerija KÜSK Šveitsi vabaühenduste fond,
projektijuht Avo Üprus. Tugiisikute koolitusprogrammi väljatöötamine ja koolitamine (Keili Kollamaa). Koostöö vanglatega, sotsiaalametite
ning Töötukassaga. Tugiisikute tööle rakendamine Harjumaa piirkonnas (koordinaator Fea Üprus) ja Ida-Virumaa piirkonnas (koordinaator
Artur Põld).
Tugiisikuteenuse pakkumine lepingu alusel Eesti Kirikute Nõukoguga projektis „Vanglast vabanenud isikute tagasitoomine tööturule“
(projektijuht Ingmar Kurg).
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2012

31.12.2011

14 209

28 231

1 917

1 917

16 126

30 148

Materiaalne põhivara

2 711

1 812

Kokku põhivara

2 711

1 812

18 837

31 960

Võlad ja ettemaksed

8 098

6 870

Kokku lühiajalised kohustused

8 098

6 870

8 098

6 870

25 090

4 077

-14 351

21 013

10 739

25 090

18 837

31 960

Varad
Käibevara
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevara
Põhivara

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)

2012

2011

Annetused ja toetused

34 236

99 327

Tulu ettevõtlusest

30 571

37 174

Kokku tulud

64 807

136 501

Mitmesugused tegevuskulud

-52 472

-82 721

Tööjõukulud

-25 898

-32 267

-784

-460

-28

-55

-79 182

-115 503

Põhitegevuse tulem

-14 375

20 998

Finantstulud ja -kulud

24

15

Aruandeaasta tulem

-14 351

21 013

Tulud

Kulud

Põhivara kulum ja väärtuse langus
Muud kulud
Kokku kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2012

2011

-14 375

20 998

Põhivara kulum ja väärtuse langus

784

460

Kokku korrigeerimised

784

460

1 228

5 000

24

15

-12 339

26 473

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel

-1 683

0

Kokku rahavood investeerimistegevusest

-1 683

0

-14 022

26 473

28 231

1 758

-14 022

26 473

14 209

28 231

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus
Laekunud intressid
Kokku rahavood põhitegevusest

Rahavood investeerimistegevusest

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
31.12.2010

4 076

4 076

1

1

4 077

4 077

Aruandeaasta tulem

21 013

21 013

31.12.2011

25 090

25 090

-14 351

-14 351

10 739

10 739

Arvestuspõhimõtete muutuste
mõju
Korrigeeritud saldo 31.12.2010

Aruandeaasta tulem
31.12.2012
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud
arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad
Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.
Tulemiaruannne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on
koostatud eurodes.

Raha
Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga)
pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk.
Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest
tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.
Materiaalne ja immateriaalne põhivara
Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuleeritud kulum ja vara väärtuse
langusest tulenevad allahindlused. Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 640
eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse
võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest
olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena,
määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale.
Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara
või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevates perioodides. Kui vara
lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine; amortiseerimist alustatakse uuesti hetkest, mil vara
lõppväärtus on langenud alla tema bilansilise jääkmaksumuse.
Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, siis need kulutused
lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludes.
Kui materiaalse põhivara objektil vahetatakse välja mõni oluline komponent, lisatakse uue komponendi soetusmaksumus objekti
soetusmaksumusele, eeldusel, et see vastab materiaalse põhivara mõistele. Asendatav komponent kantakse bilansist maha. Kui
asendatava komponendi soetusmaksumus ei ole teada, hinnatakse maha kantavat maksumust lähtudes asendamise
hetke soetusmaksumusest, arvestades maha hinnangulise kulumi.

Põhivara arvelevõtmise alampiir

640 eurot

Annetused ja toetused
Organisatsioon on lähtunud sihtfinantseerimiste kajastamisel brutomeetodist. Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse
tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Saadud summasid kajastatakse tuluna kui ettevõte aktsepteerib finantseerimisega kaasnevaid
tingimusi ja kavatseb neid täita ning finantseerimise summa on usaldusväärselt määratav ja selle laekumine on tõenäoline. Saadud toetus
kajastatakse tulemiaruandes tuluna.
Varade sihtfinantseerimisel võetakse soetatud vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses; varade soetamise toetusena saadud
summa kajastatakse bilansis kohustusena, mis kantakse tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul.
Mitterahalise toetusena saadud vara võetakse bilansis arvele tema õiglases väärtuses. Tekkiv kohustus kantakse tuludesse vara järelejäänud
kasuliku eluea jooksul.

Maksustamine
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Bilansikirjel maksuvõlad on kajastatud maksukohustused Maksu- ja Tolliametile tekkepõhiselt seisuga 31.12.2012, mis tulu- ja
sotsiaalmaksu ning töötuskindlustus- ja kogumispensionimaksete puhul tekiks vastavate seaduste alusel seisuga 10.01.2013.
Tulud
Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga
seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.
Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse
proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.
Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast.

Lisa 2 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2012

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

1 - 5 aasta jooksul

Võlad tarnijatele

6 477

6 477

Maksuvõlad

1 621

1 621

Kokku võlad ja
ettemaksed

8 098

8 098

31.12.2011

üle 5 aasta

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

1 - 5 aasta jooksul

Võlad tarnijatele

3 666

3 666

Võlad töövõtjatele

1 356

1 356

Maksuvõlad

1 848

1 848

Kokku võlad ja
ettemaksed

6 870

6 870

üle 5 aasta

Lisa 3 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

2012

2011

20 137

24 692

5 760

7 574

25 897

32 266

2

2

31.12.2012

31.12.2011

2

2

Lisa 4 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv
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