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Tegevusaruanne

Eesti Kopsuliidu 2010.a. tegevusaruanne

Eesti Kopsuliit on vabatahtlik avalikes huvides tegutsev ühiskondlik organisatsioon, mis tegutseb Sotsiaal- ja Haridusministeeriumi haldusalas.

Eesti Kopsuliit on kuni 1940. aastani Eesti Vabariigis tegutsenud „Tuberkuloosi Vastu Võitlemise Sihtasutise“ õigusjärglane.

Eesti Kopsuliit on kopsuhaigusi põdevate inimeste esindusorganisatsioon Eestis, mis ühendab patsiente, nende omakseid, kopsuhaigustega

kokkupuutuvaid meditsiinitöötajaid ning inimesi, kes soovivad oma aktiivse tegevusega kaasa aidata Kopsuliidu tööle.

Mittetulundusühing Eesti Kopsuliit on loodud 1992.a. Eesti Kopsuliit kuulub Eesti Puuetega Inimeste Koja (EPIK) alla ning osaleb aktiivselt EPIK

programmides ja üritustes.

Eesti Kopsuliidu põhikirjaliseks eesmärgiks on hingamiselundite haiguste, sealhulgas tuberkuloosi ja astma ennetamine; haiguste ravi, järelravi

ja igakülgse rehabilitatsiooni arendamine; Liit taotleb kopsuhaigusi põdevate inimeste ja nende perekondade sotsiaalse kaitstusega seotud

probleemide teadvustamist ja lahendusteede leidmist. Eesti Kopsuliit tegeleb kopsuhaigetele informatsiooni andmisega, kuidas hoiduda

kopsuhaigustest, haiguste ravimisega ja rehabilitatsiooniga. Kopsuliidu tegevuste valdkonnaks on seega meditsiin, tervisedendus, kopsuhaigusi

põdevate isikute elukvaliteedi tõstmine läbi kvaliteetse koolituse.

Eesti Kopsuliidu tegevuse eesmärkideks on

• Tagada oma kroonilisi kopsuhaigusi põdevatele isikutele eluoluks võrdsed võimalused teiste kodanikega;

• Tagada kopsuhaiguste levimuse ja haigusjuhtude vähenemise;

• Arendada tervisekasvatustööd;

• Seista kopsuhaigete ravivõimaluste paranemise eest Eestis;

• Kanda hoolt tänapäevaste ravivõimaluste parema kättesaadavuse eest.

 

2010. aasta koolitusprogrammi teemadeks oli jätkuvalt organismi tegevusvõime säilitamine ja parandamine, oma tervisliku seisundi hindamine

ning selle halvenemise ennetamine, kuna need on väga tähtsad kvaliteetse elu osad kopsuhaigustega isikutel.  

Kopsuliidu programmide eesmärgiks on loengute ja seminaride abil õpetada patsiente oma seisundit hindama, vastavalt sellele käituma ning

säilitama oma aktiivset elu. Patsiendi kaudu kaasatakse programmi ka tema pereliikmed, sest kroonilistele haigetele on väga oluline mõistva ja

abivalmi kodu olemasolu, kellele ta saaks toetuda.

Hästi planeeritud ravivõimlemise sessioonid toimusid ja toimuvad ka edaspidi üks kord nädalas terve aasta jooksul. Füsioteraapia aitab

kopsuhaigusega inimestel õigesti hingama, parandada ja tõsta nende toimetulekut igapäevaelus vajalike tegevustega, parandada ja tõsta

elukvaliteeti ja aeglustada vananemisega seotud muutusi. Füsioterapeut õpetab patsiente, aitab sellega kopsuhaigetel inimestel parandada

enesetunnet ja tõsta nende toimetulekut igapäevaelus vajalike tegevustega. Ravivõimlemisel on tähtis osa hingamisraskustega patsientide

üldises ravis.

Käesoleval ajal on Eesti Kopsuliidus liikmeid 97 ja  toetajaliikmeid 4 ravimifirmat. 

Jaanuarist detsembrini iga kuu esimesel laupäeval sai läbi viidud seitse teabepäeva. Teabepäevad sisaldavad meditsiinialaseid loenguid

respiratoorsetest haigustest, nende ennetamisest ja tervise edendamisest, ravivõimalustest, aktiivsest elust koos nende haigustega. Mai kuus

toimus tervist ja aktiivset eluviisi edendav matk-ekskursioon looduskauni kohta.

Teabepäevad on väga populaarsed ning  tervistedendavate teemade vastu on alati olnud elav huvi. Loengud on toimunud: 

• Jaanuaris: Dr. Riina Raudsik jätkas PH tasakaalu teemalist loengute sarja, mis algas aastal 2009 ning rääkis uutest suundadest meditsiinis

haiguste ravi ja ennetuse valdkonnas.

• Veebruaris:  Ida-Tallinna Keskhaigla günekoloog rääkis vanema keskea ja veel vanemate naiste günekoloogilistest haigustest ja

enesekontrollist.

• Märtsis: Psühholoogiliste loengute sari. Loeng nr 1: "Minu piirid ja piiratus - mis need on ja kuidas nendega toime tulla", nõustaja Moonika

King, MTÜ Minu Tasakaal.

• Aprillis: Psühholoogiliste loengute sari. Loeng nr 2:  "Meeldivad pausid (lõõgastumistehnikatest)",  nõustaja Moonika King, MTÜ Minu

Tasakaal.

• Oktoobris: Loeng teemal "Kopsuhaigused ja nende ravi hiina traditsioonilises meditsiinis". Lektor dr. Rene Bürkkland. www.hiinameditsiin.ee.

• Novembris: Loen teemal "Vanemaealiste tervislikust toitumisest". Lektor dotsent Tagli Pitsi TTÜ Toiduainete Instituudist.

• Detsembris: Pühade eelne seminar ning jõulude tähistamine, tervis ja tervise hoidmine kassi/küüliku aastal.

 

http://www.hiinameditsiin.ee/
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Novembris tähistati rahvusvaheliselt kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse (KOK) päeva. KOK on krooniline haigus, mis kahjustab kopse, tekitab

õhupuudust ja püsivat köha. Teavet haigusest ning selle kohta, kuidas vähendada õhupuudust ja teisi haigusnähte ning oma haigusega koos

paremini toime tulla, jagas Eesti Kopsuliit seminaril 25. novembril 2010 algusega kell 14.00 Pärnu Haigla konverentsisaalis.

Eesti Kopsuliit on viimasel viiel aastal ainsa Eesti organisatsioonina tähistanud rahvusvahelist KOKi päeva (WHO ettepanek) ja sellel perioodil

läbi viinud avalikke üritusi, juhtimaks tähelepanu krooniliste kopsuhaiguste ennetusele, suitsetamisest loobumise vajalikkusele ning KOK-st

tekkinud puudega inimeste jätkuva rehabilitatsiooni vajadusele. 2010. aastal tähistas Eesti Kopsuliit Rahvusvahelist KOK-i Päeva

tervistedendava seminari läbiviimisega koostöös SA Pärnu Haiglaga.

Infopäeval sai teavet kroonilise kopsuhaiguse ja kopsude tervise säilitamise kohta, sai vestelda kopsuarstide, kopsuõe ja Kopsuliidu liikmetega,

jagati infomaterjale, võimalik mõõta kopsufunktsiooni valutu spirograafia testi abil. Infopäeval esinesid järgmised lektorid: dr. Aet Raukas, dr.

Ursula Moon (pulmonoloogid), Indrek Linnuste (psühholoog), Olga Sumbajeva (rehabilitatsioonispetsialist), Danek Tšuškin (füsioterapeut) jt.

Seminaril kanti ette 5 loengut järgmistel KOK-iga seotud teemadel:

• Tervis luubi all, salutogeneetiline tervisekäsitlus.

• KOK-ist üldiselt.

• Suitsetamine ja KOK.

• Rehabilitatsiooniteenused krooniliste kopsuhaigustega isikutele.

• Liikumis- ja hingamistehnikad kopsuhaiguste taastusravis.

Lisaks toimus saate „Ole Terve“ esitlemine ning tutvustati brošüüri “KOK-i põdeja meelespea” I osa kordustrükist, mida rahastas Eesti

Haigekassa.

Aasta lööklauseks oli „Õhupuuduses, kuid mitte abitu”. See positiivne teema annab lootust juba haigust põdevatele isikutele ning nende

pereliikmetele, rõhutades, et õhupuuduse ja teiste KOK-i sümptomite leevendamiseks on olemas väga efektiivsed raviskeemid. Kampaania oli

seotud spirograafia testi kasutamise julgustamise temaatikaga, edendades õigeaegset, varajast haiguse diagnoosimist. Kerge hingamistesti

SPG abil saab mõõta kopsude tervist ning efektiivne ja adekvaatne ravi muudab enesetunde paremaks ning aeglustab kopsude hävimist.

Infopäeval osales 54 inimest. Pärnu Haigla kopsuõde mõõtis kopsumahtu 42-l isikul. Nendest halbade näitudega oli 26 inimest, kellele

soovitatud arsti poole pöörduda. Ei vajanud arsti visiiti 16 kõigist uuritutest. 12 spirograafia testi läbinutest isikutest kahtlustasid endal

hingamisteede haigust, kuid ainult kahel nendest oli tõsine probleem ning oli vaja raviga alustada. 30 seminaril osalejat olid juba varasemalt oma

haigusest teadlikud ning tegid korduva kopsumahutesti.

Organisatsiooni edukale toimimisele aitab kaasa ka olemasolev informatiivne kodulehekülg. Internetileheküljel toimub regulaarne info

uuendamine, uudiste sisestamine. Kodulehekülje www.kopsuliit.eekeskmine külastajate arv kuus on 3830 sisenemist. Kõik info lehekülje peal on

avalik ning nähtav kõigile. Aastal 2011 on plaanis kodulehe kujunduse muutmine, materjalide uuendamine, kaasajastamine.

MTÜ Eesti Kopsuliidu tegevuse tulemuseks on haigete ja nende pereliikmete teadmiste täiendamine, mille abil patsient saab enda elukvaliteeti

tõsta. Üldise tervisliku seisundi ja igapäevase toimetuleku paranemine kopsuhaigusi põdevatel isikutel, nende elukvaliteedi tõus läbi aktiivsema

eluviisi. Teiseks tulemuseks on Eesti Kopsuliidu tegevuse avalikustamine üle Eesti ning terve elanikkonna teadmiste täiendamine kopsuhaiguste

ravi ja ennetamise osas.

 

Olga Sumbajeva

Eesti Kopsuliidu juhatuse liige.                                     01.02.2011 a.                                                                           

http://www.kopsuliit.ee/
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Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust MTÜ Eesti Kopsuliit 2010. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning
kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;

- raamatupidamise aastaaruanne kajastab MTÜ Eesti Kopsuliit finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;

- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes
nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

- MTÜ Eesti Kopsuliit on jätkuvalt tegutsev.

Juhatus kinnitab 2010.a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

 

Helle-Mai Loit, juhatuse liige

Lii Jannus-Pruljan, juhatuse liige

Helvi Telliskivi, juhatuse liige

Aet Raukas-Kivioja, juhatuse liige

Laine Möldre, juhatuse liige

Õie Sisask, juhatuse liige

Olga Sumbajeva, juhatuse liige
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Bilanss
(kroonides)

 31.12.2010 31.12.2009 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 69 606 74 717 2

Nõuded ja ettemaksed 38 410 0 3

Kokku käibevara 108 016 74 717  

Kokku varad 108 016 74 717  

    

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 16 025 17 312 4

Kokku lühiajalised kohustused 16 025 17 312  

Kokku kohustused 16 025 17 312  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 57 405 52 123  

Aruandeaasta tulem 34 586 5 282  

Kokku netovara 91 991 57 405  

Kokku kohustused ja netovara 108 016 74 717  
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Tulemiaruanne
(kroonides)

 2010 2009 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 18 205 18 310 5

Annetused ja toetused 117 574 126 311 6

Muud tulud 5 408 4 846  

Kokku tulud 141 187 149 467  

    

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -88 170 -128 810 7,9

Mitmesugused tegevuskulud -18 431 -15 375 8,9

Kokku kulud -106 601 -144 185  

    

Kokku põhitegevuse tulem 34 586 5 282  

Aruandeaasta tulem 34 586 5 282  
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Rahavoogude aruanne
(kroonides)

 2010 2009 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 34 586 5 282  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -38 410 2 3

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus -1 287 17 118 4

Kokku rahavood põhitegevusest -5 111 22 402  

Kokku rahavood -5 111 22 402  

    

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 74 717 52 315 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus -5 111 22 402  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 69 606 74 717 2
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Netovara muutuste aruanne
(kroonides)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2008 52 123 52 123

Aruandeaasta tulem 5 282 5 282

31.12.2009 57 405 57 405

  

Aruandeaasta tulem 34 586 34 586

31.12.2010 91 991 91 991
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Eesti Kopsuliit 2010.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea

raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded

kehtestatakse EV raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raamatupidamise aastaaruandes esitatud andmed on Eesti kroonides.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes ühingu arvelduskonto jääke õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja kohustused on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne

nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatuse liikmed. Juhatuse liikmetega ostu-müügitehinguid tehtud ei ole.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 soovitustest. Tulud koosnevad liikmemaksudest ja sihtfinantseerimisest. Muude

tulude all kajastatakse pangaintressid. Sihtotstarbelised toetused on eraldi välja toodud.

Lisa 2 Raha
(kroonides)

 31.12.2010 31.12.2009

Sularaha kassas 2 25

Arvelduskontod 69 604 74 692

Kokku raha 69 606 74 717
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(kroonides)

 31.12.2010 31.12.2009

Muud nõuded 38 410  
Liikmete laekumata arve 8 000 0

Projekti rahastamise leping 30 410 0

Kokku Nõuded ja ettemaksed 38 410 0

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(kroonides)

 31.12.2010 31.12.2009

Võlad tarnijatele 16 025 16 622

Muud võlad 0 690

Kokku võlad ja ettemaksed 16 025 17 312

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud
(kroonides)

 2010 2009

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 18 205 18 310

Kokku liikmetelt saadud tasud 18 205 18 310

Lisa 6 Annetused ja toetused
(kroonides)

 2010 2009

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 117 574 126 311

Kokku annetused ja toetused 117 574 126 311

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(kroonides)

 2010 2009

Tööjõukulud 20 180 46 802

Trükikulud 39 344 59 358

Muud 28 646 22 650

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
88 170 128 810
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Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud
(kroonides)

 2010 2009

Mitmesugused bürookulud 6 179 7 014

Koolituskulud 954 3 569

Töötasud 10 752 4 032

Muud 546 760

Kokku mitmesugused tegevuskulud 18 431 15 375

Lisa 9 Tööjõukulud
(kroonides)

 2010 2009

Palgakulu 13 014 20 912

Sotsiaalmaksud 7 918 12 882

Juhatuse liikmete töötasud 10 000 17 040

Kokku tööjõukulud 30 932 50 834

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud

projektide otsese kuluna
20 180 46 802

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 1 1

Lisa 10 Seotud osapooled
(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2010 31.12.2009

Füüsilisest isikust liikmete arv 5 5

Juriidilisest isikust liikmete arv 4 4

 

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2010 31.12.2009

Nõuded Kohustused Nõuded Kohustused

Asutajad ja liikmed 8 000 0 0 0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused

 2010 2009

Arvestatud tasu 10 000 17 040
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Lisa 11 Sündmused pärast bilansipäeva

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti eurotsooniga ja Eesti kroon (EEK) asendus euroga (EUR). Sellest tulenevalt konverteeris ettevõte sellest

kuupäevast alates oma raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse Eesti kroonidest eurodesse. Võrdlusandmed konverteeriti ametliku

valuutakursiga 15,6466 EEK/EUR. 2011. aasta ja järgnevaid majandusaasta aruandeid hakatakse koostama eurodes.



REVIS JONIKOMIS JONI AKT

Eesti Kopsuliidu revisjonikomisjorq koosseisus Ago Ademrann, Viiu Hein ja
Anastasia Piirnsalu, revideeris Kopzuliidu tegevust o I . jaanuarist 20 I 0.a. kuni 3 I .
detsembrini 2010.a.

Komisjon tegi kindlaks, et raha seis pangas, Swedpanga viiljavdtte jiirgi oli
2A10.a.31. detsembri seisuga 69 6A4 krooni ja 15 senti,

Kassas oli kassaraamatu jtirgi 2 kroonija 40 senti
Kokku 69 606 krooni ja 55 senti.

Sihtfinantseerimisega saadud rahasummad, 87 164 krooni on kasutatud
otstarbekohaselt. Kasutamata ju 1198 kr. sellet6ttu, et veebilehektilje haldamiseks saadi
summad alles detsembris, mis kasutati iira I kvartalis 2011.a..

Eesti Kopsuliidul puuduvad oma ruumid, seega puudub ka majandusinventar.

Sissetulekute ja viiljaminekute kohta on dokumendid olemas.
Sissetuleku ja viiljamineku orderid on nunmerdatud ja allkirjastatud.
Sissetulekuorderid liikmemaksude laekumise kohta on eraldi kaustas.

Raamatupidamise aruailre kajastab digesti ja Oiglaselt Eesti Kopsuliidu
finantsseisundit, maj andustegevuse tulemust j a rahavoogusid

Revisj onikomisj oni liikmed :
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