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Tegevusaruanne

EESTI PSORIAASILIIDU 2016. AASTA TEGEVUSARUANNE

Eesti Psoriaasiliidu tegevus aastal 2016 oli traditsiooniliselt suunatud psoriaasihaigete teavitamisele, harimisele ja eneseregulatsioonile. Seisuga

31.12.16 oli liidus 342 liiget, kellest 57 on ühinenud maakondlikkesse allorganisatsioonidesse. Liidul on tegutsevad tugirühmad Viljandimaal,

Saaremaal ja Järvamaal.

2016.aasta jooksul õnnestus korraldada 9 tervise-, teabe- ja koolituspäeva, neist 5 maakondades. 

30.-31.jaanuaril osales 29 inimest Pärnus Estonia Resort SPA's korraldatud tervisepäevadel eesmärgiga tutvustada psoriaasi uusi ravivõimalusi. 

Osalejad tutvusid Veekeskuses asuva Surnumere basseini ravivõimalustega. MTÜ Kulg psühholoog Annika Metsar viis läbi psühhodraama 

kursuse töötaja ja tööandja suhetest. Nii alustati aasta tegevusprogrammi alamprojekti "Psoriaasihaige tööhõive ja töövõime" 

elluviimisega. Tervisepäevadel tutvuti uute kosmeetikatoodetega sarjast Lysaskin. 

27.veebruaril toimus Viimsis Lavendel Hotel ja SPA's 61 osalejaga üldkogu aastakoosolek ja sellele järgnev tervisepäev. MTÜ Psühholoogiline 

Kriisiabi psühholoog Monika Loit-Kilgas'e koolitusprogramm haaras tööstressi olemust ja lihtsaid eneseabivõtteid töökohas. Päev lõppes 34 

osaleja poolt vee- ja saunakeskuse külastusega. 

26.märtsil tähistas Eesti Psoriaasiliit oma 25.aastapäeva Tallinnk Spa Hotellis konverentsiga " Psoriaas - vaade tulevikku...". 86 osaleja hulgas 

oli liidu liikmeid, koostööpartnereid ja väliskülalisi. Päeva juhtisid Kirsti Haabsaar ja Georg Jurkanov. Anti ülevaadet Eesti Haigekassa poolt 

kavandatavatest muudatustest psoriaasiravi rahastamisel. Dr.Julia Kotšetkova rääkis psoriaatilisest artriidist ja selle kaasaegse ravi 

probleemidest. Eesti Töötukassa esindaja Külliki Bode tutvustas võimalusi vähenenud töövõimega inimeste kaasamiseks tööturule. Proviisor 

Tiina Koidu tutvustas Pierre Fabre dermakosmeetika uusi tulevikuvisioone.Sõna võttis samuti külaline Soomest - Soome Psoriaasiliidu juhatuse 

esimees Yrjö Määttanen. Tunnustati parimaid tegijaid ja kauaaegseid liidu liikmeid.Päev lõppes piduliku lõunaga hotelli restoranis. 70 osalejat 

külastasid hiljem omaosalusel Tallinnk SPA vee- ja saunakeskust. Üritust toetasid ravimifirmad Abbvie ja Novartis. 

30. märtsil viis juhatuse esimees Georg Jurkanov Saaremaa Reumaühingu kutsel läbi psoriaasi- ja psoriaatilise artriidi teemalist teabepäeva 

Kuressaares, millest võttis osa 22 inimest. Räägiti tervislikust elustiilist, sobivast toitumisest ja patsiendi poolsest aktiivsusest haiguste ravil. 

07.mail korraldati maakondlik 12 osalejaga teabepäev Viljandis. Psühholoog Annika Metsar viis läbi psühhodraama kursuse teemal "Sotsiaalne 

tugi perekonnas". Päev lõppes aruteluga kaasaegse psoriaasiravi kättesaadavuse ja nahahoolduse võimalustest.  Arutelu juhtisid Sirje Seerman 

ja Georg Jurkanov. 

12. juulil osales Tartu Reumaühingu kutsel 3 liidu liiget suvisel väljasõidul Piirisaarele. 42 osalejaga üritusel räägiti muuhulgas psoriaasist, selle 

liigesevormist ja ühingute vahelisest koostööst. 

19.-21. augustil toimusid Saaremaal Tehumardi Puhkeskuses liidu puhkepäevad osalejate täielikul omaosalusel. 49 osalejat kuulasid dr. Anti 

Kukkela ettekannet "Tervisliku toitumise alused" ning selle kohta paluti jätkutegevusi. Osalejad tutvusid  ökotoodete tootmisega Pihtlas ning 

külastasid Sääre poolsaart, Kuressaare linna ja emufarmi Muhumaal. 

29. novembril toimus 9 osalejaga maakondlik teabepäev Paides. Töötukassa juhtumikorraldaja Anu Tornik rääkis kroonilise haige raskustest 

tööturule pääsemisel ja seal püsimisel. Eesti Psoriaasiliidu poolt Päeva juhtisid päeva Georg Jurkanov ja Tarmo Mehu, tutvustades uutele 

haigetele psoriaasihaiguse olemust ning jagades isiklikke kogemusi toimetuleku osas. 

06. detsembril toimus Kuressaares maakondlik 12 osalejaga teabepäev. Dr. Anti Kukkela jätkas tervisekoolitust ning rääkis seekord liikumisest 

kui tervise pandist. Veronika Allas ja Georg Jurkanov korraldasid vestlusringi psoriaasi kliimaravist ja psoriaasihaige püsimisest tööturul.  

09.-10. detsembril kohtus juhatuse esimees Georg Jurkanov Pärnus rehabilitatsiooni spetsialistide ja tulevase koostööpartneri OÜ Eluvägi 

juhatusega. Arutati taastusravi võimaluste ja psoriaasihaigetele ökotoodete presenteerimise üle.   

17.-18.detsembril toimusid ühingu 59 osalejaga tervisepäevad Narva-Jõesuu Sanatooriumis. Üle Eesti kohale sõitnud psoriaasihaiged tutvusid 

sanatooriumi poolt välja töötatud naharavipaketi praktilise poolega määratud hoolduste näol. Taastusraviarst dr. Olga Kotova tutvustas psoriaasi 

uut ravimeetodit - karboksiteraapiat. Katrina Talts tegi levaadet kosmeetikasarja Eucerin uutest toodetest ja tootmissuundadest. OÜ Brandones 

esindaja Tatjana Kosteitsuk'i koolitusprogramm oli pühendatud kosmetoloogilistele protseduuridele ning maniküürile ja pediküürile psoriaasi 

kontekstis. Üheskoos arutati liidu uue arengukava põhimõtteid ning lõpetuseks tutvuti ekspertiisiarsti tööülesannete ja funktsioonidega töövõime 

hindamisprotsessi jälgimisel. Ekspertarstina astus ette dr. Niina Neglason. Koduteel sooritasid osalejad Jõhvi Kontserdimaja ühiskülastuse. 

20. detsembril osales 6 liidu liiget Tartu Reumaühingu kutsel aastalõpu peol Tartus. Juhatuse esimees Georg Jurkanov tutvustas sobivaid 

tervisetooteid ja vastas inviduaalsetele küsimustele haigusega toimetuleku kohta.    

 

16.-17.aprillil toimus Narva-Jõesuu Sanatooriumis 55 osalejaga venekeelne seminar. Liidu juht Georg Jurkanov tutvustas kuulajatele ühingu 

juubeliaasta valguses saavutusi, hetkeprobleeme ja lähiaja ülesandeid. Dr. Maksim Kunevits tegi ettekande valuravist. Dr. Vadim Pasutin'i 

ettekanne taandus larientoloogilistele probleemidele psoriaasi korral. Tervisespetsialist ja tervisestuudio Biore juht Mare Laeks rääkis isiklikust 

kogemusest psoriaasiga toimetulekul, tutvustades häid alternatiivravi meetodeid. Prof. Helgi Silm tegei ülevaate psoriaasi kaasaegsest ravist 

ja erinevatest nahamoodustistest.  

Üritusele olid kaasatud Kohtla-Järve Invaühingu liikmed. 

 

14.-15.mail viidi Pärnumaal läbi liidu kevadseminar. Üritusest võttis osa 76 inimest üle Eesti. Esimene õppepäev toimus 

Pärnus taastusravikeskuses Viiking. Sotsiaaltöötaja Ene Täht tutvustas muudatusi sotsiaaltoetuste ja rehabilitatsiooniteenuse osas. Eesti 

Haigekassa esindaja Terje Kalamees rääkis piiriülese ravi rahastamisest, Euroopa ravikindlustuskaardist ja Eesti patsiendi õigustest 

välisriikides. Dr. Anne Kallit tegi ülevaate ravi- ja puhkevõimalustest Viiking'is.OÜ Tallux esindaja Pille Aljas viis läbi koolituse ortopeediliste 

jalatsite vajalikkusest jalalaba probeemide lahendamisel. Seminari teine päev toimus Jõulumäe Tervisespordikeskuses. Dr. Terje Kukk pidas 

loengu teemal "Psoriaas lastel ja selle ravi". Osalejad tutvusid uute apteegikosmeetika toodetega Dermalex ning täitsid ankeedi "Patsiendi
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hoiakud tava- ja alternatiivmeditsiini osas", osaledes seega TÜ Sotsiaalteaduskonna uuringus. Kevadseminari toetas ravimifirma Omega

Pharma. 

 

25.-26.juunil korraldati Marguse Puhkekeskuses Otepääl ühingu suvekool "Hooli oma tervisest !". Suvekoolist võttis osa 59  inimest üle Eesti.

Esimesel päeval alustas koolitusega Hiina meditsiini põhemõtetest tervise- ja kogemusnõustaja Eha Koger. 

Biokeemik Kertu Luisk tutvustas kanepiseemneõli baasil tooteid, viies läbi arutelu psoriaasihaiguse ja loodusravi teemadel. 

Suvekooli teine päev pühendati taastumiskunstile, mida vastava koolitusprogrammiga sisustas terviseõpetaja Katja Loide. 

Suvekooli jooksul sooritasid osalejad tervisematka Pühajärve äärde koos päevitamise ja ujumisega.  

 

19. - 20.novembril korraldati Pärnus taastusravikeskuses Viiking traditsiooniline sügiskonverents. Üritusest võttis osa 72 inimest üle Eesti.

Esimesel päeval viidi Eesti Patsientide Liidu kaasabil ellu tegevusprogrammi alamprojekt "Teadlik patsient-parim ravi". Eesti Patsientide

Liidu juhatuse liikmed Kadri Tammepuu ja Kaido Kolk esitasid koolitusprogrammi patsiendi õigustest ja kohustustest ning arsti vastutusest

tänases Eestis. Päeva saatsid aktiivne patsiendikeskne arutelu ja vastused paljude kuulajate küsimustele. Teisel päeval jätkas terviseõpetaja

Eha Koger suvekoolis alustatud koolitusega Hiina meditsiini põhimõtetest, rõhutades põletikuliste haigustega seotud probleeme. Osalejad

kuulasid samuti muljeid toimunud ravireisidest ning seadsid vastavaid plaane aastaks 2017. OÜ Eluvägi esindaja Ene Eisenberg-Linqvist

tutvustas kanepiseemneõli baasil tooteid sarjast Cannaderm, soovitades neid erinevate põletikuliste haiguste korral. 

 

Aasta jooksul tehti head koostööd Eesti Haigekassaga. 21.märtsil korraldatud ümarlauast psoriaasi- ja psoriaatilise artriidi ravi rahastamise

teemal võtsid osa dr. Piia Tuvik ja liidu juht Georg Jurkanov. Tulemuseks lubati üle vaadata valgusravi ja pakutava bioloogilise ravi rahastamise

kava. 

Aprillikuus vaadati üle ja kohandati töötervishoiuarstidele mõeldud koolitusmaterjali psoriaasihaigusest. Eesti Puuetega Inimeste Koja poolt

edastatud materjale töötles Georg Jurkanov ning edaspidi esitas need videosalvestusse Kirsti Haabsaar. 

13. juunil osales 3 liidu liiget Eesti Patsientide Liidu aastakonverentsil "Patsient ringis või ringist väljas" Kultuurikatlas Tallinnas, millel pandi aluse

heale tulevikukoostööle kahe ühingu vahel. 

Aasta jooksul ilmus neli 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, taebelehe komplekteerimisel

ja levitamisel oli abiks Eha Aas. 

Aasta jooksul püüti osaleda kõigil EPI Koja poolt organiseeritud avalikel ja kohustuslikel üritustel. 29. veebruaril osales juhatuse esimees Georg

Jurkanov Harvikhaiguste Päevale pühendatud ümarlaual. 28.-29.aprillil osales 6 liidu liiget Invamessil-2016, tutvustades Eesti Psoriaasiliitu ning

psoriaasihaigust ja psoriaasihaige toimetulekut. Kahe messipäeva jooksul tunti liidu ja haiguse vastu huvi ligi 190 korral. Veidi passiivsemaks

kujunes 11. juunil Stroomi rannas korraldatud festival "Puude taga on inimene". Külastajad pöördusid liidu infotelki ligi 80 korda, kuid liidu poolt

võttis infotelgi töötajana osa 9 liiget. Liidu juht Georg Jurkanov kuulus samuti festivali korraldusmeeskonda. Rakveres 16.-17.augustil toimunud

EPI Koja suvekooli erinevates töörühmades ja aruteludes osales 7 liidu liiget. 02.detsembril EPI Koja Puuetega Inimeste Päevale pühendatud

aastakonverentsil "Ligipääsetav turism" Eesti Rahva Muuseumis Tartus osalesid juhatuse liikmed Georg Jurkanov ja Andy Kõrvne,

abistasid meeskonda transpordikorraldamisega. Aasta jooksul osaleti aktiivselt EPI Koja ja Eesti Töötukassa poolt korraldatud üritustel

töövõimereformi elluviimise ja krooniliste haigete töövõime hindamise teemadel. Osaleti samuti EMSL'i töös, täites erinevaid küsitlusankeete ja

külastades ühisarutelusid. 

Aasta jooksul leidis psoriaasi- ja psoriaatilise artriidi temaatika kajastuse Eesti meedias. Oli ilmunud artikleid ja ettekandeid erinevates

meediakanalites.  

2016.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 koostöö osas saadi ja jagati omavahel informatsiooni, jälgides maailmaorganisatsioonide tegevust. Ühing on endiselt

organisatsioonide EUROPSO ja IFPA liige. 16.-21.juunini osales liidu liige Kirsti Haabsaar Lissabonis IFPA poolt korraldatud psoriaasi

maailmakonverentsil. Sündmus sai kajastuse teabelehes KETU ja põhirõhk oli seatud meie riigis ja teiste riikide poolt pakutavatele võimalustele

psoriaasihaige toimetulekuks. Laialdased suhted teiste riikide haigetega on Facebook'i ja Google veebikeskkonnas. Kirsti Haabsaar haldab

jõudumööda ka veebilehte www.psoriaas.ee. 

Ülemaailmset Psoriaasipäeva seekord omaette ei tähistatud, kuid tegevus jätkus rahvusvahelise moto "Parim maailm psoriaasihaigele" all. 

10.-17.oktoobrini käisid 8 liidu liiget ravireisil Sitsiilias Vulcano saarel. Haiged kogesid vulkaanimuda sisaldavate termaalallikate positiivset mõju

psoriaasile ja liigestele ning tutvusid vastavate kosmeetikatoodete laia spektriga. Reis organiseeriti koostöös firmaga Emeraude Travel. 

2016.aastal jätkus tõhus koostöö erinevate ravimeid ja ravikosmeetikatooteid esindavate firmadega. Ühingu tegevust toetasid firmad Abbvie,

Medior Marketing, Litfarma, Novartis, Omega Pharma, Brandones ja teised. 

Aasta jooksul jätkati tööruumide ja võimaluste korral ka saali kasutamist Toompuiesteel 10.  

Juhatuse liikmetele määratud brutotöötasu moodustas 2016.aastal 942 eurot, mis sisaldas projektide juhtimise ja raamatupidamistööde eest

makstavat tasu 906 euro ning töötervishoiuarstidele mõeldud koolitusmaterjali töötlemise eest makstavat tasu 36 euro ulatuses. 

Eesti Psoriaasiliit on jätkuvalt tegutsev ühiskondlik organisatsioon.

      

http://www.epsol.ee
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Varad   

Käibevarad   

Raha 2 289 3 170

Nõuded ja ettemaksed 77 199

Kokku käibevarad 2 366 3 369

Kokku varad 2 366 3 369

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 499 708

Kokku lühiajalised kohustised 499 708

Kokku kohustised 499 708

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 2 661 2 060

Aruandeaasta tulem -794 601

Kokku netovara 1 867 2 661

Kokku kohustised ja netovara 2 366 3 369
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2016 2015

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 17 078 12 490

Annetused ja toetused 13 214 13 288

Tulu ettevõtlusest 1 455 1 278

Kokku tulud 31 747 27 056

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -11 578 -11 194

Mitmesugused tegevuskulud -20 867 -14 201

Tööjõukulud -96 -1 060

Kokku kulud -32 541 -26 455

Põhitegevuse tulem -794 601

Aruandeaasta tulem -794 601
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2016 2015

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem -794 601

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 122 -9

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -209 214

Kokku rahavood põhitegevusest -881 806

Kokku rahavood -881 806

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 3 170 2 364

Raha ja raha ekvivalentide muutus -881 806

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 2 289 3 170
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2014 2 060 2 060

Korrigeeritud saldo

31.12.2014
2 060 2 060

Aruandeaasta tulem 601 601

31.12.2015 2 661 2 661

Korrigeeritud saldo

31.12.2015
2 661 2 661

Aruandeaasta tulem -794 -794

31.12.2016 1 867 1 867
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Eesti Psoriaasiliidu 2016.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 ja füüsiliste isikute annetused ning 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)

 31.12.2016 31.12.2015

Arvelduskonto jääk 2 150 3 060

Sularaha kassas 139 110

Kokku raha 2 289 3 170
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2016 12 kuu jooksul

Ettemaksed 77 77

Tulevaste perioodide

kulud
77 77

Kokku nõuded ja

ettemaksed
77 77

 

 31.12.2015 12 kuu jooksul

Ettemaksed 199 199

Tulevaste perioodide

kulud
199 199

Kokku nõuded ja

ettemaksed
199 199

Real "Tulevaste perioodide kulud" on kajastatud 2017.a. veebilehe- ja domeenimajutuse kulud.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Maksuvõlg Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 178 250

Sotsiaalmaks 299 422

Kohustuslik kogumispension  5

Töötuskindlustusmaksed 22 31

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 499 708

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad neto soetusmaksumuses

 2016 2015

Saadud Tagastatud Saadud Tagastatud

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Eesti Puuetega Inimeste Fond 11 578 11 578 11 194 11 194

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
11 578 11 578 11 194 11 194
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Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2016 2015

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 1 048 1 186

Üritustest osavõtumaksud 16 030 11 304

Kokku liikmetelt saadud tasud 17 078 12 490

Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2016 2015

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 11 578 11 194

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 1 636 2 094

Kokku annetused ja toetused 13 214 13 288

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2016 2015

Rahaline annetus 0 94

Kokku annetused ja toetused 0 94

Real "Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks" on kajastatud Eesti Puuetega Inimeste Fondist laekunud 2016.aasta tegevusprogrammi

toetus summas 11578 €.

Real "Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused" on kajastatud:

- ravimifirmade toetus ühingu juubeliks                           1450 €

- rahvusvahelise organisatsiooni IFPA toetus maailma konverentsiks 186 €

Kokku:                                                            1636 €.

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2016 2015

Inventari rent 0 14

Juriidiliste isikute üritustest osavõtutulu 1 455 1 264

Kokku tulu ettevõtlusest 1 455 1 278
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Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2016 2015

Transpordikulud 2 095 1 470

Üür ja rent 1 577 1 145

Mitmesugused bürookulud 1 664 1 077

Lähetuskulud 126 86

Koolituskulud 729 571

Tööjõukulud 2 102 2 050

Reklaamikulud 120 0

Konverentsikulud 3 165 4 795

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
11 578 11 194

 

 

Transpordikulud jagunevad: 

- sõit kevadseminarile Pärnumaale  640 € 

- sõit suvekooli Otepääle          735 € 

- sõit venekeelsele seminarile  

Narva-Jõesuusse                  720 € 

Kokku:                            2095 €. 

 

Üüri- ja rendikulud jagunevad: 

- ruumide rent teabe- ja tervisepäevadel 458 € 

- ruumide rent kevadseminaril            103 € 

- ruumide rent sügiskonverentsil         206 € 

- koha rent Invamessil-2016               30 € 

- Toompuiestee 10 tööruumi üür           780 € 

Kokku:                                  1577 €. 

 

Mitmesugused bürookulud jagunevad: 

- teabelehe KETU paljundusteenus              123 € 

- infomaterjalide paljundusteenus             118 € 

- psoriaasiteemalise infobänneri valmistamine  60 € 

- margid, ümbrikud ja muu bürookaup           346 € 

- veebilehe epsol.ee aasta haldusteenus       938 € 

- veebilehe- ja domeenimajutuse teenus         79 € 

Kokku:                                       1664 €. 

 

Lähetuskulud jagunevad: 

- lähetus Pärnusse         7 € 

- lähetus Viljandisse     15 € 

- lähetus Järvamaale       9 € 

- lähetused Tartusse      27 € 

- lähetused Saaremaale    68 € 

Kokku:                   126 €. 

 

Koolituskulud jagunevad: 

- koolitus tööstressist           63 € 

- psühhodraamade läbiviimine     141 € 

- taastumiskunsti koolitus       220 € 

- ortopeedia alane koolitus       48 € 

- teadliku patsiendi koolitus    100 € 

- alternatiivmeditsiini koolitus 132 € 

- Eesti Puuetega Inimeste Koja 

suvekooli osalustasu            25 € 

Kokku:                           729 €.
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Tööjõukulud koos sotsiaalmaksudega jagunevad: 

- loeng laste psoriaasist         87 € 

- loengud Hiina meditsiinist     294 € 

- loengud patsiendikoolitusel    214 € 

- loeng valuravist                94 € 

- loeng larientoloogiast          80 € 

- loeng psoriaasiravist          121 € 

- liidu juhtimis- ja  

raamatupidamise tasu          1212 € 

Kokku:                          2102 €. 

 

Real "Reklaamikulud" on kajastatud liidu kohta telefoni- ja ärikataloogis info avaldamise kulud summas 120 €. 

 

Konverentsikulud jagunevad: 

- seminaripakett suvekoolis            840 € 

- seminaripakett sügiskonverentsil     787 € 

- seminaripakett tervisepäevadel       798 € 

- seminaripakett venekeelsel üritusel  740 € 

Kokku:                                3165 €. 

 

 

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2016 2015

Üür ja rent 0 257

Mitmesugused bürookulud 234 279

Lähetuskulud 542 610

Koolituskulud 100 280

Reklaamikulud 120 108

Transpordikulud 2 489 2 068

Konverentsikulud 17 382 10 599

Kokku mitmesugused tegevuskulud 20 867 14 201

 

 

Sihtotstarbeliste projektide välised tegevuskulud: 

 

Mitmesugused bürookulud: 

- teabelehe KETU tehniline toimetamine  120 € 

- EMSL'i liikmemaks                      36 € 

- EUROPSO liikmemaks                     25 € 

- IFPA liikmemaks                        22 € 

- pangateenused                          31 € 

Kokku:                                  234 €. 

 

Real "Lähetuskulud" on kajastatud lähetuskulud Lissabonni IFPA aastakonverentsile summas 542 €. 

Real "Koolituskulud" on kajastatud patsiendikoolituse kulud summas 100 €. 

Real "Reklaamikulud" on kajastatud liidu info ärikataloogis avaldamisega seotud kulud summas 120 €. 

 

Transpordikulud: 

- sõit sügiskonverentsile Pärnusse     585 € 

- sõit Saaremaa puhkepäevadele        1154 € 

- sõit Narva-Jõesuu tervisepäevadele   735 € 

- sõit Puuetega Inimeste Päeva 

konverentsile                         15 €
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Kokku:                                2489 €. 

 

Konverentsikulud jagunevad: 

- seminaripakett Pärnu tervisepäevadel  1423 € 

- seminaripakett Viimsi tervisepäeval    556 € 

- seminaripakett juubelikonverentsil    2382 € 

- seminaripakett kevadseminaril         3508 € 

- seminaripakett venekeelsel üritusel   1515 € 

- seminaripakett suvekoolis             1249 € 

- seminaripakett Saaremaa puhkepäevadel 2622 € 

- seminaripakett sügiskonverentsil      2363 € 

- seminaripakett Narva-Jõesuu 

tervisepäevadel                       1764 €  

Kokku:                                 17382 €.

Lisa 11 Tööjõukulud
(eurodes)

 2016 2015

Palgakulu 72 792

Sotsiaalmaksud 24 268

Kokku tööjõukulud 96 1 060

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 2 2

Kajastatud on psoriaasihaiguse kohta materjalide töötervishoiuarstidele koostamise ja esitamise tööjõukulud summas 96 €.

Lisa 12 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2016 31.12.2015

Füüsilisest isikust liikmete arv 342 321

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2016 2015

Arvestatud tasu 942 1 096


