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Tegevusaruanne 2016
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 2016. aastal olid järgmised:
I. Koostöö ministeeriumitega, omavalitsustega ning vabaühendustega
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tugiisikuteenuse osutamine vanglast vabanenud isikutele koostöös Justiitsministeeriumiga.
Osalemine Kuriteoennetuse Nõukogu ja Tallinna volikogu korrakaitse komisjoni töös (Avo
Üprus).
Koostöö korraldamine ühenduses Turvalise Eesti Eest (Prison Fellowship Estonia) ja
rahvusvaheliste kontaktide hoidmine ühenduses Prison Fellowship International (Avo Üprus).
Siseministeeriumi sotsiaalpartnerite ümarlauas osalemine pagulaste integreerimise
küsimustes EL rändekava täitmiseks (Avo Üprus).
Justiitsministeeriumi Süüteoennetuse Nõukogu ja selle karistuspoliitika töörühmas osalemine
(Avo Üprus).
Vanglakaplanite ja hingehoidjate kutsekomisjoni töös osalemine (Avo Üprus).
Koostöö Sillamäe ja Viljandi Rehabilitatsioonikeskusega.
Männirahu Mõttemaja MTÜga koostöö riskilaste laagri läbiviimiseks (Remet Rander).
Koostöö Johannes Mihkelsoni Keskusega tugiisikuteenuse pakkumise korraldamise osas
nendelel vabanenutele, kes vahetavad piirkonda.
Koostöö Aktiviseerimiskeskus Tuleviku, Sotsiaalhoole Ühingu ning Lootuse Külaga vanglast
vabanenute majutusteenuse organiseerimiseks.
Koostööläbirääkimised ja kokkulepped Avatud Meelte Instituudiga seoses noorte vabanejate
STEP programmi suunamisega.
Koostöö „Ohvriabi“ MTÜ-ga ja Skill Mill MTÜ-ga.
Sisendi andmine vangistusseadustiku ja teiste seaduste muutmise väljatöötamiskavatsusele
eluaegsete kinnipeetavate ennetähtaegse vabastamise ja avavanglasse paigutamise osas
(Avo Üprus).

II. Koolitustegevus
•

•

•

ALT programm Bumerangile (6.-9. klassidele) ja Ohvriempaatia programmile (6-9 klassidele)
lisaks koolitati 2016. aastal programmi Teine Tee (3.-5. klassidele) rühmajuhte, mille koolitusi
viis läbi Keili Kollamaa-Rander poolt haridusvaldkonna tugispetsialistidele.
Haridustöötajate (lasteaiad, lastehoiud, koolid, tugikeskused, internaatkoolid jm) koolitamine
teemal „Kuidas kasvab lapsest kurjategija?“ koolituse läbiviimine nii Tallinnas kui ka mujal
Eestis vastavalt sisekoolituse soovijatele.
Koolituse „Kuidas aidata käitumisraskustega last?“ läbiviimine nii Tallinnas kui ka mujal Eestis
vastaval sisekoolituse soovijatele. Koolituse tarbeks antud välja teatmik: „Kuidas aidata
käitumisraskustega last“ praktiliste nõuannetega.

III. Koostöö vanglate ja arestimajadega

•

Tallinna Vangla vanglakomisjoni töös osalemine. Kinnipeetavate kaebuste menetlemine,
kohtumised avaldajate ja vanglaametnikega. (Avo Üprus).

Regulaarsete teabepäevade korraldamine vanglates nii kinnipeetavatele kui
vanglaametnikele (Fea Üprus, Eva Üprus).
Motivatsiooniürituste korraldamine tugiisikutele, kes töötavad nii vanglas kui ka
arestiamajades (Fea Üprus, Eva Üprus).
Eluaegse kinnipeetava Anatoli Nikolajevi probleemidega tegelemine, perekonna nõustamine,
suhete hoidmine (Keili Kollamaa-Rander ja Avo Üprus).
Regulaarne (iga kuu teisel teisipäeval) Tartu vangla eluaegsete kinnipeetavate külastamine
(Avo Üprus). Külastuste eesmärgiks on kinnipeetavate mõttelaiskuse vähendamine, pingete
maandamine ja konfliktide ennetamine. Soovitatud kirjutada, korjata slängisõnu, analüüsida
olukorda ja käitumist vangla kontekstis. Tellitud Mihhail Lihoi raamatu analüüs.
Armuandmispalvete alane nõustamine. Hingehoidlik tegevus.

•
•
•
•

IV. Projektid (aruandeaastal töös või lõpetatud):
•
•

•

•
•

•

Politsei- ja Piirivalveameti projekti „Tugiisikuteenuse pakkumine arestimajadest
vabanenutele“ jätkamine ja läbiviimine (projektijuht Remet Rander).
Projekti „Tugiisikuteenuse pakkumine narkorehabilitatsioonikeskustest programmi
läbinutega 2016 aastal“ jätkamine ja läbiviimine (projektijuht Keili Kollamaa-Rander).
Finantseerija Hasartmängumaksu Nõukogu.
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku hankepartner, projekti: Puudega laste tugiteenuste
arendamine ja pakkumine“ läbiviimine. Lapsehoiuteenuse, tugiisikuteenuse ja
transporditeenuse pakkumine sihtgrupi lastele. Lapsehoiuteenuse loa taotlemine.
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku lapsehoid Inglitiib tegevuste korraldamine ja teenuse
koordineerimine (Keili Kollamaa-Rander).
KÜSKi vabaühenduste teenuste osutamise ja toodete pakkumise võimekuse tõstmise
taotlusvooru projekti „Tugiisikuteenuse arendamine retsidiivsuse vähendamise eesmärgil“
alustamine septembrikuust (projektijuht Remet Rander).
Uute kuriteoennetusprojektide algatamine ning elluviimine.

V: Nõustamisteenus:
•
•

Kootööleping Harku Vallavalitsusega (psühholoogilise nõustamisteenuse pakkumine vastavalt
lastekaitse suunamistele).
Kohalike omavalitsuste lastekaitsetöötajate poolt suunatud noortega tegelemine (grupitööd,
nõustamine, laagrid).

VI. Konverentsid:
•

MTÜ Ohvriabi aastakonverentsi korraldamine (Keili Kollamaa-Rander) teemal „Lapse
kohanemine muutuvas ühiskonnas“ 23.02.2016. Osalejaid ligi 60: vanglate, politsei, koolide,
lasteaedade, sotisaaltöö valdkonna esindajad.

VII. Publikatsioonid ja intervjuud:
•
•
•

Infomaterjalide „Tugiisik – kellele ja milleks“ tootmine (Remet Rander).
Artiklid ajalehtedes Eesti Kirik (Avo Üprus).
Artiklid ajalehtedes Eesti Kirik, Harku Valla Teataja (Keili Kollamaa-Rander).

Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika esseekonkursil osalemine ja auhinnalise koha
saavutamine (Avo Üprus)
• Kodulehe ja sotsiaalmeedia uuendamine ning postitused (Eva Üprus, Keili Kollamaa-Rander).
• Vikerraadio, Vikerhommik, teema: tugiisikud puuetega lastele (Keili Kollamaa-Rander).
•
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2016

31.12.2015

31 235

19 321

0

2 725

31 235

22 046

Materiaalsed põhivarad

0

359

Kokku põhivarad

0

359

31 235

22 405

0

4 000

Võlad ja ettemaksed

11 969

18 110

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

15 342

0

Kokku lühiajalised kohustised

27 311

22 110

27 311

22 110

295

249

Aruandeaasta tulem

3 629

46

Kokku netovara

3 924

295

31 235

22 405

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad
Põhivarad

Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Laenukohustised

Kokku kohustised
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2016

2015

118 187

96 988

15 616

15 553

133 803

112 541

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-15 335

-41 895

Mitmesugused tegevuskulud

-59 758

-24 187

Tööjõukulud

-54 723

-45 630

-359

-784

-130 175

-112 496

3 628

45

1

1

3 629

46

Tulud
Annetused ja toetused
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud

Põhivarade kulum ja väärtuse langus
Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2016

2015

3 628

45

Põhivarade kulum ja väärtuse langus

359

784

Kokku korrigeerimised

359

784

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

2 725

-808

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus

9 201

8 017

1

1

15 914

8 039

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Laekunud intressid
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood finantseerimistegevusest
Saadud laenud

0

4 000

Saadud laenude tagasimaksed

-4 000

0

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

-4 000

4 000

Kokku rahavood

11 914

12 039

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

19 321

7 282

Raha ja raha ekvivalentide muutus

11 914

12 039

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

31 235

19 321
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2014

249

249

46

46

295

295

Aruandeaasta tulem

3 629

3 629

31.12.2016

3 924

3 924

Aruandeaasta tulem
31.12.2015
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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.
Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
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.

Põhivarade 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.

Tulud
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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.

Maksustamine
Bilansikirjel maksuvõlad on kajastatud maksukohustused Maksu- ja Tolliametile tekkepõhiselt seisuga 31.12.2015, mis tulu- ja
sotsiaalmaksu ning töötuskindlustus- ja kogumispensionimaksete puhul tekiks vastavate seaduste alusel seisuga 10.01.2016.

Lisa 2 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2016

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

7 339

7 339

Võlad töövõtjatele

2 286

2 286

Maksuvõlad
Kokku võlad ja ettemaksed

2 344

2 344

11 969

11 969

31.12.2015

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

11 950

11 950

Võlad töövõtjatele

2 596

2 596

Maksuvõlad

3 564

3 564

18 110

18 110

Kokku võlad ja ettemaksed

Lisa 3 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad bruto soetusmaksumuses

31.12.2014

Tulu

31.12.2015

Sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks
Toetused, abirahad, riigieelarvest
või kohaliku omavalitsuse eelarvest
saadud vahendid, muu sarnane tulu

233 273

96 988

330 261

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

233 273

96 988

330 261

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

233 273

96 988

330 261
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Tulu

31.12.2016

Sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks
Toetused, abirahad, riigieelarvest
või kohaliku omavalitsuse eelarvest
saadud vahendid, muu sarnane tulu

330 261

118 187

448 448

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

330 261

118 187

448 448

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

330 261

118 187

448 448

Lisa 4 Muud tulud
(eurodes)

2016

2015

Muud

15 616

15 553

Kokku muud tulud

15 616

15 553

2016

2015

Palgakulu

40 899

34 103

Sotsiaalmaksud

13 824

11 527

Kokku tööjõukulud

54 723

45 630

6

6

31.12.2016

31.12.2015

2

2

Lisa 5 Tööjõukulud
(eurodes)

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 6 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2017
BALTI KRIMINAALPREVENTSIOONI JA SOTSIAALSE REHABILITATSIOONI INSTITUUT (registrikood: 80123295) 01.01.2016 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

EVA ÜPRUS

Juhatuse liige

30.06.2017

KEILI KOLLAMAA-RANDER

Juhatuse liige

30.06.2017

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Teadus- ja arendustegevus sotsiaal- ja
humanitaarteaduste vallas

72201

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

E-posti aadress

crimeless@crimeless.eu

