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MTÜ Tähe Noorteklu i o orga isatsioo , is o tegutse ud a atud oortekeskuse p hi ttel
alates 2001. aastast. Organisatsiooni tegevus on aga viimastel aastatel laienenud ja seega on ka
sihtgrupid muutunud suuremaks.
MISSIOON
Tähe Noorteklu i al ista oori ette iseseis aks eluks, et ad kas aksid ette tlikeks ja
vastutustundlikeks inimesteks.
VISIOON
Noorte iguste, hu ide ja heaolu taga iseks o ole as efektii selt toi i ja ees ärke täite
organisatsioon. Organisatsioonistruktuur on paindlik ja pakub noortele meeskonnas eneseteostuse
ja are gu i alusi.
Orga isatsioo i p hiees ärgid ja p hitegevused
Tähe oorteklu i tege use ees ärgiks o igakülg e oorsoot , spordi ja sotsiaalt are da i e
Tartu linnas, aako as, üleriigilisel ja rah us ahelisel tasandil. Organisatsiooni pakutavad teenused
i g korraldata ad sü d used o äga it ekülgsed i g o a t s lähtutakse sellest, et kaetud
oleksid k ik sihtrüh ad.
Orga isatsioo i tege used o järg ised:
1. Avatud noortekeskuse teenuse pakkumine Tartu linnas ja Haaslava vallas.
Orga isatsioo koordi eeri kahe oortekeskuse t d. Tartu li as Tähe
asu a atud
noortekeskus o a atud iiel päe al ädalas, es aspäe ast eljapäe a i 13.00-20.00 ja reedeti
15.00-19.00. Nädala ahetustel ja kooli aheaegadel toi u ad eriüritused. Roiu oortekeskus Mä i
3-26, Roiu alevikus, Tartumaal) o a atud es aspäe ast eljapäe a i . -18.15 ja reedeti 13.00. . Kord ädalas, ädala ahetustel ja kooli aheaegadel toi u ad eriüritused. Avatud toas saavad
noored noorsoot tajaga suhelda, koolit id teha oorsoot taja a iga, ä gida laua ä ge,
lauajalgpalli ja kasutada uid ahe deid, osaleda ko kreetsetel üritustel, tege ustel kokka i e,
meisterdamine jne.) i saada oorsoot tajalt a i o a pro lee ide lahe da iseks.
2. Huvitegevus
Tähe noortekeskuses Tartus on 14 (seisuga jaan 2014) huviringi, sh 3 tasuta huviringi, milles saavad
osaleda Tartu linna noored vanuses 7- . Hu iri gide juhe dajad o ii oorsoot tajad kui oored
vabatahtlikud. Tartu linnalt saadi 2014. aastaks huvitegevuse koordineerimiseks toetust 128 Tartu
li a oorele. Roiu oortekeskuses toi u ad iga ädalaselt diskori kool, eisterda i e, ürituste
korraldustii ja koost s “illaotsa kooliga ta tsutre id.
. Mo iilse ko takt oorsoot

tee us

Alates
. aastast alustati Tartus o iilse ko takt oorsoot tee use pakku isega.
Koda ikuühisko a “ihtkapitali ja Tartu li a poolt toetatud projekti raa es o igapäe aselt
o iilset oorsoot tajat liiku as a atud li aruu is tä a ad, kogu e ispaigad,

kau a duskeskused i g oortega usalduslikku suhet loo as. Ees ärgiks o
sidustamine kogukonnaga.

oorte pare

4. Projektip hi e tege us
Tähe oorteklu il o pikaaeg e projektide kirjuta ise ja lä i ii ise koge us. Projekte kirjuta ad ii
oorsoot tajad kui noored. Projekte esitatakse erinevatel projektikonkurssidel – Erasmus Plus,
Koda ikuühisko a “ihtkapital, Tartu Maavalitsus, Tartumaa Noortefond, Tartu linna noorte
o aalgatusprojektid j e.
. Aastal oli Tähe oorteklu i ittetulu dusühi gu alt lä iviidud
projektide ar
, illele lisa du ad eel aako as projekti usta ise kaudu toetust saa ud
noortealgatused.
5. Koolitusalane tegevus
Tähe oorteklubi korraldab ja ii lä i eri e aid koolitusi ii oortele kui ka oortega tegelejatele.
Igakuiselt toi u ad oortele
eldud ä gujuhtide koolitused, lisaks pilasesi dustele suu atud
koolitussari ning maakonna noortele suunatud koolitussari. “a uti korraldatakse projektip hiselt
erinevaid koolitusi.
6. Rah us aheli e oorsoot
Tähe oorteklubi spetsialiseeru ka rah us ahelistele suhetele oorsoot
allas. Orga isatsioo o
koordineerivaks, saat aks ja astu t aks orga isatsioo iks Euroopa Va atahtliku Tee istuse
progra
i projektides. Lisaks ole e kaasatud pikaaegsesse rah us ahelistesse koost projekti, mis
are da oorsoot d ja oortepoliitikat. Omame ka infot rahvusvaheliste koolituste kohta nii
noortele kui ka noortega tegelejatele.
7. Noortele es ase t

koge use pakku i e

. aastal koordi eeritakse Tartu T
ale at, pakkudes t d
oorele, paku e t
ale a
tee ust ka aako as. Tähe oorteklubi pakub tasuliste teenustena peamiselt laste sü ipäe ade ja
teiste ürituste korraldamist. Orga isatsioo paku lä i e de tee uste o akorda t d oortele
ä gujuhtidele, äo aalijatele, diskoritele, päe ajuhtidele, hupalliloo ade tegijatele, atuudi
valvajatele, lendlehtede jagajatele jne.
8. Vabatahtlik tegevus
Tähe Noorteklu is tegutse ad oored ka a atahtlike a, a istades üritusi korraldada ja lä i iia.
Lisaks o
ed a atahtlikud ka a i oorsoot tajad. T tukassa kaudu etakse lepi guga
a atahtlikke ka periooditi a atahtlikule t le. M le as oortekeskuses o toi i oortest
koos e üritustekorraldustii ehk aktii , kes korralda sü d usi ja kirjuta projekte.
9. Koost
Tähe Noorteklu i tee koost d Tartu Va gla Kri i aalhooldusosako aga, ttes astu
ühisko dliku t tegijaid. Lisaks tehakse koost d teiste oortekeskustega üle Eesti ja kuulutakse
Eesti A atud Noortekeskuste Ühe dusse asutaja liik e a. Loo ulikult o part eriteks oortega
tegele ad asutused ja orga isatsioo id i g eri e ad ette tted.

Tähe Noorteklubi

eesko da iseloo ustab:

. K rge motivatsioon ja kohusetunne-t tajad o k rgelt oti eeritud t ta a Tähe oorteklubis
i g ad suhtu ad äga kohusetu dlikult o a t ülesannetesse, mis on nende vastutusalas;
2. Pidev arenguline muutumine-meesko d o a atud uutele i alustele i g
äljakutseid, lisaks osaletakse järjepide alt are data atel koolitustel;

ta ad astu

3. Kindla aldko a k rge ko pete tsus-t tajatel o oorsoot eriala i sidushariduse
k rgharidus, ida toeta tuge praktili e t igapäe aselt eri e ate oortega;
4. Noortele eeskujuks olemine-t
eeskujuks noortele;

tajad o ter isliku elu iisiga i g positii se ellusuhtumisega

5. Ausus, suhtlus, usaldus, andestamisoskus, teiste arvamuste austamine-t tajad o ausad
omavahel, noortega suheldes ning iseendaga . T tajate ahel o usaldus, üksteise ar a ust
austatakse ning andestatakse vigasid nii noortele, üksteisele kui ka iseendale;
6. Üht e ja süga orga isatsioo i ees ärkide pide tu netus iga meeskonnaliikme poolt-juhatuse
lä i ii isel toi u ad kaks korda aastas are gu estlused, kus arutatakse t taja arengut ning tema
rolli meeskonnas.

Orga isatsioo istruktuur o liht e. Juhatusse kuulu üks liige ja liikmeskond on 14 liiget. Juhatuse
liige juhi ka orga isatsioo i t d. Pakutakse t d aastari gselt oorsoot tajale ja 1 teenuse
koordinaatorile, lisaks on 15 stipendiaati, kelle tegevuseks on huviringide juhendamine ning
lasteürituste juhti i e. Organisatsioo i k ige olulise osa o
-30 aktiivsest vabatahtlikust
koos e üritustekorraldustii .
Are gukava o kättesaadav kodulehel järg isel li gil: http://www.taheklubi.eu/MEIE-TEGEMISED
TARTU NOORTEKESKUSE Tähe oortekeskus AVATUD NOORSOOTÖÖ TEENUSE
TEGEVUSED:

. AASTA

. Igapäevased are davad tegevused ja oortesü d used keskuses sü d used ja
saavutused):
1. korduvad üritused eri evatel tee adel: eisterda ise t toad . ; . ; . ; .01; 11.02;
18.02; 4.03; 11.03; 1.04; 2.04; 8.04; 15.04; 22.04; 29.04; 6.05; 13.05; 20.05, 27.05, 5.09, 12.09,
. , . , . ; . , ä gude päe ad . Targe kui B; . Rooside s da; . Yatzy
tur iir; . Potik Noi , tähtede olü pia
. 1; 23.01; 30.01; 6.02; 13.02; 20.02; 6.03; 13.03;
25.03; ); wii-päe
. ; . ; . ; . ; . ; iktorii ipäe . ; . ; . ; . ,
fotojaht (29.05, 17.09, 11.12); lauajalgpalliturniirid (31.01, 7.03, 25.04, 27.09, 27.11; 18.12).

3. noorte o aalgatusprojekti fil i htud. Toimumised: 11.01, 24.09, 20.12,
. doku e taalfil i htud: Tähe Dokfil i htud o oorte dokfil iklu i, is käi koos kord kuus
Tähe Noorteklu is. Klu is aadatakse doku e taalfil e, is käsitle ad eri e aid sotsiaalseid
probleeme- immigratsioon, kultuuriline mitmekesisus, vaesus, toit, globaliseerumine jne. Filmile
järg e arutelu, kus koos p e ate külalistega o
i alik arutleda fil is esile kerki ud
pro lee ide üle i g leida lahe dusi, kuidas eie saa e kaasa aidata selle probleemi
ähe e isele.
.
.

aadati fil i J ulu a a t tu a
aadati fil i Kope haage -jalgratturite li

.

aadati fil i Takso p rgusse

.

aadati fil i Digitaal e prügi ägi

. Noortealgatuslik üritustesari „Retro htud“: (2.05; 30.09; 31.10; 25.11; 2.12) igal kohtumisel on
ko kreet e kü
e d
dad,
dad,
dad,
dad,
dad taaselustatud. Meeleolu l id
diskorikooli pilased ajastutruu uusika alikuga, tele ast oli i alik lugeda pike alt selle ajastu
tuntud artistide kohta. Ühiselt estledi ja aadati pilte ko kreetsest ajastust.
. Maail a k kide sariüritus: oortealgatusprojekti raa es tut ustati iite eri e at aail ak ki.
Ühiselt al istatud toitu jagati oortekeskuses k igiga. . aprillil oli “aksa k k. Osalejaid, kes
käisid lä i oli . . aprill Ru ee ia - külalised Ru ee iast ja küpsetasi e ühiselt e de
rah usrooge. Noori, kes käisid lä i oli . . o e ril Ve e k k. Noored lä isid pel ee ide
al ista ise pitoa i g petasid Maail a k kide raa es oortele pelmeenide tegemist.
Osalejaid . . o e er Tähe oorteklu i oorsoot taja räägis e da toidukoge ustest
Pra tsus aal. Val istati Pra tsus aale o apäraseid kreppe. Osalejaid . . o e ril “aksa
k k ja trüh lid. Külla tuli külali e, kes rääkis trüh lite ajaloost ja tege isest. Osalejaid oli .
. kultuuri htud
. Hispaa ia; . Gr
i aa, . Ru ee ia : Iga kultuuri htu o
pühe datud ühele riigile ja selle kultuurile i g kultuuri htut ii lä i a atahtlik älis aalt i oor,
kes on i gi aja selles riigis eet ud, äiteks ahetus pilase a. Õpi e tu d a ja
ist a teise riigi
ko eid ja ta asid. Tut u e ka koolisüstee iga i g seet ttu o kultuuri htule oodatud oored,
kes soo iksid eeta i gi aja ahetus üli pilase i a atahtliku a älis aal. Vaata e pilte ja
ideosid, arutle e eri e uste ja sar asuste üle, pi e
e
rkeelse s a i hoopis
traditsioonilise tantsu.

. ühised sü ipäevapeod oortekeskuse külastajatele: o a sü ipäe akuul oortekeskust
külasta ud oor saa oorsoot taja käest kutset kuu l pus toi u ale ühisele sü ipäe apeole.
Va e ad oored küpseta ad ühiselt sü ipäe atordi, hu iri gid esi e ad ta tsudega ja eie
ä gujuhid ii ad lä i p e aid ä ge. Toi u ised . , . , . , . ; .
Lisaks ühekordsed üritused agu:
.

toi u ud Ru ee ia k

ki tut usta üritus, korraldatud Ru ee ia a atahtliku poolt.

.
.

rkeelte päe
laulude äratu d ise

.

seiklus ä g ues.

.

fil i isülesa
.

atuudipäe

istlus.

e.
ues

22.05 skyrunnerid ues
.

ues trallita ise päe : atuut, skyru

erid.

10.09 orienteerumine
.

laua ä gude htu

.
estlusri g ja kohtu i e e dise arko aa iga. Külali e kirjeldas, kuidas teki s ltu us ja kui
lihtsalt toi u üle i ek ühelt ai elt teisele.
9.12 kohtu i e karjääri

ustajaga ja estlusri g.

. Avatud pitoad v i klubili e tegevus ädalaprogra

is sü d used ja saavutused :

Meisterda ise pitoad - noored saavad koos juhendajaga meisterdada;
Kokka ise pitoad - noored saavad koos oorsoot
DJ t

tajaga k

gis ühiselt kokata;

toad jooksvalt noortelt noortele juhendamisega.

Lisaks i alus osaleda järg istes hu iri gides: ta tsuri g -12. aastastele (tasuline), tantsuring 15.
ja vanematele (tasuline), kunstiring 7.-12. aastastele (tasuta), diskorite kool 13. ja vanematele
tasuli e , ürituste korraldustii tasuta , el our e shuffle tasuli e , tüdrukute klu is tasuli e .
. Noorte osaluse toeta i e tegevuse pla eeri isel ja läbivii isel sü d used ja
saavutused):
Noorte osalus noortekeskuse tegevustes o tagatud järg iselt:
. k r alt aataja a oortekeskuse ruu ides
sü d ustel;

i äljaspool Tähe oortekeskuse poolt korraldatud

. teha igapäe aselt ettepa ekuid, ida iks oortekeskuses teha kasutades selleks tagasiside
kasti, seinal asuvat ideeseina ja oorsoot tajatega sellel tee al esteldes;
. a istada oort

i oorsoot

. korraldada oorsoot

tajat

e sü d use korralda isel

taja toel ise sü d us;

i projekti lä i ii isel;

. kirjutada oorsoot

taja toel ise projekt ja see ellu iia;

6. juhendada huviringi;
7. osaleda huviringis;
. tee ida raha o a oskuste, tead istega pea iselt lastesü d ustel ja eid oskusi are dada
oorsoot taja toel.
Noortekeskuse noored on korralda ud ja kirjuta ud ise projekte
. kord kuus toi u aid Tähe Dokfil i htuid. Korraldajateks Joa

. aastal järg istele üritustele:
a-Maria Tamm ja Karl Svinkov.

. oortealgatuse „Maail a k gid raa es lokka isega pea iselt seotud iis üritust.
Korraldajateks I dra Viira ja Kärol Te okese. Kärol aliti tä u sellele projektile ka Tähe oorteklu i
kuutegijaks aprillikuus.
. Noortealgatuslik üritustesari „Retro htud : (2.05; 30.09; 31.10; 25.11; 2.12) igal kohtumisel on
ko kreet e kü
e d
dad,
dad,
dad,
dad,
dad taaselustatud. Meeleolu l id
diskorikooli pilased ajastutruu uusika alikuga, tele ast oli i alik lugeda pike alt selle ajastu
tu tud artistide kohta. Ühiselt estledi ja aadati pilte ko kreetsest ajastust. Projekti lä i iijateks
Ramon Raik, Kevin Rannu, Egert Kuorti.
3.4 Noortealgatuslik projekt Õpilasesi dused profiks! oli koolituste sari,
ühist ge ereeri ist i g a dis praktilised oskused e de ellu ii iseks.

is toetas oorteideede

. Noortealgatuslik projekt Taha saada koge ust! Projekti ees ärgiks o a da i alus
noortele t otsijatele praktiseerida t tege ist reaalses elus, eelk ige udilaste diskode
korralda isel. Projektijuhiks Cädri-Ly Piller-Petrov.
. Noortealgatuslik projekt DJ-de a astusretk ho ist elukutseks o Tartu, Ra u ja Türi oorte
ühi e projekt. Projektijuhiks Tähe oortekeskuse diskorikooli juhe daja A der I a. Tege ustest iks
älja tuua Talli as ja Tartus raadiote külasta i e, Türil diskorite festi ali korralda i e, uusika
t toad Ra us ja oortediskorite reklaa iplaatide toot i e.
. Noorte

usta i e o aalgatusprojektide läbivii isel sü d used ja saavutused :

Edukas usta i e oortealgatusprojektide puhul agu Maail a k gid, Retro htud,
Õpilasesi dused profiks, Taha saada koge ust, DJ-de avastusretk hobist elukutseks.
Veebruaris 2013 esitati Tartu linna noortealgatuste taotlusvooru rekordiliselt 6 projekti, millest 2
said rahastuse.
Tartu li a oorsoot tu ustusüritusel i etati o i e di a
. Aasta keskel l ppe ud
oortealgatust „T turul tegijaks! Kai o Kukk ja oortesü d use kategoorias noore vabatahtliku
poolt korraldatud üritust Veloralli Cädri-Ly Piller-Petrov).
. Noorte es a e

usta i e sü d used ja saavutused :

Noorsoot tajate käest o oored küsi ud, uuri ud tee adel agu suhted pere, s prade, kalli aga.
Lisaks uurinud suitseta ise, alkoholi ja uusktu aka
judest e de orga is ile. Palju o küsitud
tüdrukute poole pealt seksuaalse kas atusega seotud küsi usi agu rasestu ise astaste ahe dite
kohta i g ku a oleks ige alustada ja is seks o . Need k ik küsi used o e amasti ajendatud
eie ruu ides paigutatud sa ate aatilistest i folehtedest. E a asti o küsijateks oore ad
oored, eelk ige a uses - .aastased. “eega o
ed tu dliku ad tee ad ud ud ka asta alt
a usele eidi pealiskaudse at astust. Näiteks seksi ole ust ei ole oorsoot tajad detailselt lahti
seleta ud pige a d ud u, et uuriksid o a a e ate käest i g kui sealt astust ei saa, siis
tuleksid uuesti t tajate käest küsi a.
. Teavita i e ehk oortei fo edasta i e sü d used ja saavutused :
Noortekeskusel o ole as karjääri alikute tege iseks asta ad t

ihikud,

ida

oorsoot tajad kasuta ad ajadusel. Osale e i alusel Tartu li a suure atel üritustel o a
oortega ja jaga e i for atsioo i o a tege uste kohta. Näiteks osale i e I tellektika essil,
Tarkusepäe al, Lastekaitsepäe al, s rapäe al Taskus. Lisaks o
eil oortele jaga iseks ja
lugemiseks erinevaid infovoldikuid noorte jaoks aktuaalsetel teemadel: alkohol, suitsetamine,
e ergiajoogid, HIV, t turul käitu i e, rasedus j e.
7. Koolivaheaja tegevused sü d used ja saavutused :
2.01-4.01 TALVELAAGER. Päe aka a: http://www.taheklubi.eu/Talvelaager-2013
17.-22.03 KEVADTRALL-Teatri eri. Päe aka a: http://www.taheklubi.eu/KevadTrall
10.06-15.06 7-

.a. “UVETRALL. Päe aka a: http://www.taheklubi.eu/SuveTrall-2013

17.06-26.06 10-14.a. Suur SuveTrall-Kelleks saada? Päe aka a: http://www.taheklubi.eu/SuurSuveTrall-Kelleks-saada5-10.08 712.-17.08 7-

.a. äheki dlustatud laste laager koos Puhja ja Haasla a alla oortega.
.a. “UVETRALL. Päe aka a: http://www.taheklubi.eu/SuveTrall-2013

23-29.08 Rahvusvaheline noortevahetus Rumeenias.
21.10-26.10 7-12.a. SügisTrall. Päe aka a: http://www.taheklubi.eu/Sugistrall1
TÖÖMALEV Tähe Noorteklu i ruu ides
. Noortekoolitused aktuaalsetel tee adel sü d used ja saavutused :
11.

DJ Kristja Veedler rääkis e da t

26.09 17.30-20.00
Meesko at
i g piti üksteist tu d a. Osalejaid

st ja lähe alt Luu jas toimumast Diskorite festivalist.
koolitus- iidi lä i eri e aid
.

eesko

at

d

10.10 17.00-19.30
Ürituste korralda ise koolitus-tut ustati ürituse korraldaja
pu kti i g oodustati ühiste ideede p hjal projektigrupid. Osalejaid .

ud aid

ä ge

eelespea

5.11 17.00-19.30
Sponsorite leidmise koolitus-tut ustati spo sorite leid ise ippe i g ühiselt
kirjutati sponsortaotlus.
Osalejaid 19. Siiri Oras
21.11 17.00-19.30
Meediaga suhtlemise koolitus- petati koosta a pressiteadet i g kirjutati
ühiselt pressiteade. Osalejaid 9.
6.12 17.00- .
. Projekti koos ideede saju, rahastajate tut usta ise, tege uska ade
koosta ise ja projekti ustajatele projektika a dite esitle isega. Osalejaid .
.

;

.

;

.

; “eksuaalkas atuslik koolitus Li i g for to orro

oortele

. Sü d used ja tegevused väljaspool oortekeskust ülevaade :
diskorikooli pilastega osale i e J h i diskorite festi alil.

6.

.
oortega ühi e ki okülastus „Hüljatud ja järg isel päe al oortekeskuses te aatili e
vestlusring
.

s

rapäe a üritusel Tasku Va aajakeskuses.

15-16.02 Intellektikal osalemine-Tähe oorteklu i astutas oortekeskuste ala ja la aprogra
eest.
. Mudilaste disko
ja juhendaja.

i

klu is AHI-ürituse juhid olid oored, diskoripuldis olid diskorikooli pilased

21.02 oortega ühi e ki okülastus „Visa hi g ja järg isel päe al oortekeskuses te aatili e
vestlusring.
. Tartu li a ja aako a oortekeskuste ühi e pidu Priiuse “eltsi ajas. Korraldajateks olid
aktii sed oored Roiu oortekeskusest. Tähe oortekeskuse poolt olid diskorid ja esinejad.
. Mudilaste disko klu is AHI-ürituse juhid olid oored, diskoripuldis olid diskorikooli pilased
ja juhendaja. Lisaks esines 7-12. aastaste tantsuring Stargirls.
.

üleli ali e sü d us Veloralli. Tege ist o l usa seikus ä guga, kus oluli e ei ole itte
s idu kiirus aid tead ised, osa us ja eda i e. V istlus koos e eri e atest
Tartu li a hajutatud pu ktide lä i isest, ii astes tule sil itsi seista p e ate äljakutsetega.
Korraldajaks o MTÜ Tähe oorteklu i ja MTÜ Aari.
. toi u ud ühi e teatrikülastus „Grease ´le.
.

Tähe Maja Päe . Traditsioo ilisel Tähe Maja Päe al toi usid eri e ad t toad, küpsetiste laat.
K gis sai iga külali e e dale al istada ru ee ia rah uspirukaid Tähe Noorteklu i ru ee ia
vabatahtliku juhendamisel. Samuti meisterdati p e aid ke adlilli u akarpidest. Lisaks toimusid
eri e ad ä gud,
eloos, foto äitus Tähe Noorteklu i hooaja tege ustest, aaretejaht. Esines
ta tsugrupp “leep“hufflers! Õues T tu e juhe dasid Tähe Noorteklu i vabatahtlikud.

.
oortega ühi e ki okülastus „Kiired ja ihased
temaatiline vestlusring.

ja järg isel päe al oortekeskuses

. “illaotsal Voore äe ä gude ja Lastekaitsepäe a ühisüritusel osale i e, Tähe oortekeskuse
oored juhtisid t tu e, korraldasid istlusi, esi esid ta tsudega.
. Tartu aa Noortepäe al osale i e-tutvustati organisatsiooni tegevusi (huviringe,
oortekeskust , iidi lä i älu ä gu, Tähe oortekeskuse oored diskorid pakkusid tasuta
harjuta ise i alust.
.

Tarkusepäeval osalemine-noortega la üri t- äituse „AHHAA-st ülikooli i ühe osa tege i e.
.

Tasku Va aajakeskuses perepäe a korralda i e.

.

L u akeskuses perepäe a korralda i e.

.

Eede i Kau a duskeskuses perepäe a korralda i e.

28.09 Tartu Kaubamajas perepäe a korralda i e.
.

Tartu a gla külasta i e Tähe ja Roiu oortekeskuse oortega.

. Tartu KHK pilaste juuksurisalo gi külasta i e, kus katsetati peapesu, erinevaid tehnikaid
kuivatamisel ning toodete valikul. Lisaks piti patse pu u a.
9.11 Mudilaste disko
juhendaja.

klu is AHI-ürituse juhid olid oored, diskoripuldis olid diskorikooli pilased ja

.
oortega ühi e ki okülastus „Nälja ä gud: Lah ata leek ja järg isel päe al oortekeskuses
temaatiline vestlusring.
. saateli distusel „“u ägu k la tutta alt-fi aal osale i e ühiselt Tähe, N o ja Roiu
noortekeskuse noortega.
. Ülevaade keskuse turu dustegevusest suhtle iska alite

jusus,

meediakajastused):
Ürituse turu da iseks kasutatakse järg isi ahe deid: pressiteated, plakatid (paberil
ja i ter etis , uudised kodulehel taheklu i.eu , sotsiaal rgustikud Fa e ook ja logis
(taheklubi.blogspot.com).
Lisaks korraldati

i osaleti eri e atel i fopäe adel koolides:

11.09 Tartu Forseliuse Kooli vahetundides ja lastevanemate koosolekul noortekeskuse tegevuste
tutvustamine.
.

Tartu Mii a Här a Gü

aasiu i i fopäe al oorteta tsutruppide esi e i e ja i fo jaga i e.

13.09 Tartu Kutsehariduskeskuses infotunnis tegevuse tutvustamine.
.

Tasku Va aajakeskuses perepäe a korralda i e.

.

Tartu Ku stigü

.

L u akeskuses perepäe a korralda i e.

.

Eede i Kau a duskeskuses perepäe a korralda i e.

.

Tartu Kau a ajas perepäe a korralda i e.

aasiu is i fotu

is tege uste tut usta i e.

Meediakajastuste lingid:
KUUPÄEV

ARTIKLI/PRESSITEATE PEALKIRI

LINK

25.03

Tegus IT
noorega.

http://eestielu.delfi.ee/eesti/tartumaa/haaslava/elu/teg
us-it-oo-priiuse-seltsimajas-44-noorega.d?id=65873132

14.04

Ru ee ia tüdrukud räägi ad
kätega.

http://tartu.postimees.ee/1202056/rumeenia-tudrukudraagivad-katega

Tähe oorteklu i oota külla.

http://tartu.postimees.ee/1237820/tahe-noorteklubiootab-kulla

28.05

Linnalaager tutvustab ameteid.

http://tartu.postimees.ee/1250848/linnalaagertutvustab-ameteid

7.09

Mo iilsed t

19.09

Tähe ooorteklubi kutsub
linnalaagrisse

http://www.tartupostimees.ee/2057358/tahenoorteklubi-kutsub-linnalaagrisse

Tähe oorteklu i dokfil i htud
jätku ad

http://tartu.ee/index.php?page_id=726&lang_id=1&men
u_id=6&lotus_url=/teated.nsf/eaba8f8bc6b771ccc2256c
310022b4a4/dbe2cecb401c8315c2257beb004ef5f8?Ope
nDocument

26.09

Räägitakse utitelefo ide
turvalisest kasutamisest

http://tartu.ee/index.php?page_id=36&lang_id=1&menu
_id=6&lotus_url=/teated.nsf/web/viited/8F5624DD1563
8A05C2257BF200479894?OpenDocument

26.09

Tartu oored käisid Ru ee ias
kultuuri jagamas ja kogemas

http://euroopa.noored.ee/node/6495

Seksuaalkasvatuslik koolitus

http://tartu.ee/index.php?page_id=36&lang_id=1&menu

16.05

19.09

9.10

Priiuse “eltsi ajas

http://www.tartupostimees.ee/1823708/mobiilsedtajad proo i ad taas noorsoo-tootajad-proovivad-taas

_id=6&lotus_url=/teated.nsf/web/viited/3C56284608A2
CBD5C2257BFF00333D74?OpenDocument

noortele

Veloralli kutsu laupäe al ratastel
lustima

http://tartu.ee/index.php?page_id=36&lang_id=1&menu
_id=6&lotus_url=/teated.nsf/web/viited/6FEEFDD09C30
F1CAC2257C05006D3923?OpenDocument

18.10

Veloralli kutsub ratastele

http://www.tartupostimees.ee/2564002/velorallikutsub-ratastele

22.10

Roiu noortekeskus pidas esimest
sü ipäe apidu

http://eestielu.delfi.ee/eesti/tartumaa/haaslava/elu/roiu
-noortekeskus-pidas-esimestsunnipaevapidu.d?id=66952950

23.10

http://www.jt.ee/2571598/plaadikeerutajad-kogunevadPlaadikeerutajad kogu e ad Türile turile

23.10

R gu oorteprojekt sai pari a
projekti auhinna

http://www.tartumaa.ee/rongu-noortekeskus-saiparima-projekti-auhinna/

24.10

Noorte diskorite festivalile
registreerus rekordarv osalejaid.

http://eestielu.delfi.ee/eesti/jarvamaa/turi/elu/noortediskorite-festivalile-registreerus-rekordarvosalejaid.d?id=66970668

1.11

Valiti älja oorsoot
tublimad

http://www.tartumaa.ee/valiti-valja-noorsootoo-aastatublimad/

16.10

aasta

5.11

Tähe oorteklu i paistis sil a

http://www.tartupostimees.ee/2586498/tahenoorteklubi-paistis-silma

7.11

Väga head t
kitsikuses

Tartu Postimees - ainult paberlehes

20.11

T
oortega liigu tä a aile ja
kaubanduskeskustesse

http://www.kuku.ee/?pid=24&nid=10080&lang=1

21.11

Teist oodi oorsoot
hoogu

Tartu Postimees - ainult paberlehes

11.12

Tartu tunnustas tegusamaid noori
ja oorsoot tajaid

16.12

http://www.tartu.ee/index.php?page_id=3488&lang_id=
Tartu oorsoot tajad päl isid üle- 1&lotus_url=http://info.raad.tartu.ee/teated.nsf/web/pr
eestilise tunnustuse
essiteated/koik/4C7FC25C92228DE1C2257C430029286E

17.12

Tartu oorsoot tajad päl isid üle- http://tartu.postimees.ee/2634760/tartueestilise tunnustuse
noorsootootajad-palvisid-ule-eestilise-tunnustuse

d

i teha ka

ta

http://tartu.postimees.ee/2627430/tartu-tunnustastegusamaid-noori-ja-noorsootootajaid

Tähe Noorteklu i Tal elaager
2013/2014 kutsub noori osalema

http://tartu.ee/index.php?page_id=36&lang_id=1&menu
_id=6&lotus_url=/teated.nsf/web/viited/9033BDC571C1
B6E0C2257C450046BA2E?OpenDocument

Trii Raudoja: Noorsoot tajad o i i esed,
kes
juta ad äga süga alt k iki e dega
kokkupuutuvaid noori.

http://www.entk.ee/sites/default/files/Triin%20Raudoja.
pdf

18.12

11. Hinnang erinevate noortegruppide osalusele keskuse tegevuste planeerimisel ja
lä i ii isel:
Eri e atel oortegruppidel o tagatud osalus oortekeskuse tege ustes järg iselt:
. k r alt aataja a oortekeskuse ruu ides
sü d ustel;

i äljaspool Tähe oortekeskuse poolt korraldatud

. teha igapäe aselt ettepa ekuid, ida iks oortekeskuses teha kasutades selleks tagasiside
kasti, sei al asu at ideesei a ja oorsoot tajatega sellel tee al esteldes;
. a istada oort

i oorsoot

. korraldada oorsoot
. kirjutada oorsoot

tajat

e sü d use korralda isel

i projekti lä i ii isel;

taja toel ise sü d us;
taja toel ise projekt ja see ellu iia;

6. juhendada huviringi;
7. osaleda huviringis;
. tee ida raha o a oskuste, tead istega pea iselt lastesü d ustel ja eid oskusi arendada
oorsoot taja toel.
“eega leia e, et eri e atel oortegruppidel o
osalemiseks keskuse tegevustes.

i alus alida ja leida e dale so i

i alus

Lisaks ole e üheks rake dajaks MTÜ Eesti A atud Noortekeskuste Ühe duse projektis „NEET
noortele t koge use pakku i e lä i a atahtliku tege use . “elle projekti raa es kaasa e
koolikatkestajaid, t tuid oori, äheki dlustatud i riskioludes ela aid oori e da oortekeskuse
tegevustesse vabatahtlikena. Kokku 55 noort.
12. Hinnang noortekeskuse jätkusuutlikkusele ja tule ikuperspektii are gukohad;
prioriteedid):
Mittetulu dusühi g Tähe oorteklu i o
. aasta jooksul suure da ud lepi guliste
oorsoot tajate ar u kol elt iiele.
. aasta alguses lisa dus eesko da eel
oorsoot tajat seoses o iilse ko takt oorsoot tee use are da isega Tartusse.

Uute t tajate palgafo di toetatakse eri e ate projektidega i g ittetulu dusühi gu poolt
pakuta ate tee ustega. Nii ter iku a orga isatsioo kui ka Tähe oortekeskuse tege us o ki dlasti
jätkusuutlikku , ku a suure e t tajate ar suuda are dada eelgi pare i i oorsoot tee ust
Tartu li as, aako as ja üle Eesti. Lisaks o rahaliselt tege us seda jätkusuutlikku ja riskid o
rohkem maandatud kui suudetakse leida piisavalt lisavahendeid oma tegevustesse.
2014. aasta teemaks on organisatsioonis valitud: Teadlik tulevik!
“eega o ees ärgiks

etud:

1) Noorte eneseteadlikkuse suurendamine;
Noorte algatus i e suure da i e;
Noorte ette tlikkuse toeta i e;
Ühisko

as oortekeskuse olemuse ning rolli noore elus selgitamine;

5) T rjutuse riskis ole ate oorte kaasa i e aktii selt koguko da;
6) Maja duslikult äheki dlustatud oortele oorsoot

tee use pakku i e

“eega paku e oortele ii ahe deid kui ka i alusi e da ideede ellu ii iseks. P hili e r hk o
i di iduaalselt t l. Tu e e, et are gukohtade a i ki älja tuua just . süga a
oorsoot .
Tege usi toi u ja oori käi palju, üüd oleks aja reaalselt j uda ka e de oorte tuu ade i i g
panna nad tegutsema veelgi rohkem oma unistuste suunas. Seega pakume noortele nii vahendeid
kui ka i alusi e da ideede ellu ii iseks.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2013

31.12.2012

36 317

39 586

5 924

1 112

42 241

40 698

Materiaalne põhivara

562

658

Kokku põhivara

562

658

42 803

41 356

5 856

5 899

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

24 065

29 717

Kokku lühiajalised kohustused

29 921

35 616

29 921

35 616

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

5 740

498

Aruandeaasta tulem

7 142

5 242

12 882

5 740

42 803

41 356

Varad
Käibevara
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevara
Põhivara

Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Võlad ja ettemaksed

Kokku kohustused
Netovara

Kokku netovara
Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2013

2012

110 294

54 430

8 294

2 759

48

0

118 636

57 189

-111 345

-51 515

Mitmesugused tegevuskulud

-56

-339

Põhivara kulum ja väärtuse langus

-96

-96

0

-9

-111 497

-51 959

7 139

5 230

3

0

7 142

5 230

Tulud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

Muud kulud
Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2013

2012

7 139

5 230

Põhivara kulum ja väärtuse langus

96

96

Kokku korrigeerimised

96

96

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

-4 812

1 129

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus

-5 695

1 366

Laekunud intressid

3

12

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest

0

21 741

-3 269

29 574

Kokku rahavood

-3 269

29 574

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

39 586

10 012

Raha ja raha ekvivalentide muutus

-3 269

29 574

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

36 317

39 586

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Kokku rahavood põhitegevusest
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2011

498

498

Aruandeaasta tulem

5 242

5 242

31.12.2012

5 740

5 740

Aruandeaasta tulem

7 142

7 142

12 882

12 882

31.12.2013
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Tähe Noorteklubi 2013. aasta 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.
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates
arvestuspõhimõtetes.
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.
Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused
Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid.
Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.
Finantsvara ja –kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või –kohustuse eest makstud või
saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või –kohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.
Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.
Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab
kolmandale osapoolele üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest. Finantskohustus
eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.
Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st päeval, mil ettevõte saab
ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdud finantsvara üle.

Nõuded ja ettemaksed
Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt
laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi
maksevõime kohta. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult
olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla
hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.
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 639
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.
Ettevõte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud
järgmised kasulikud eluead:
Materiaalse põhivara grupp Kasulik eluiga
Maa Ei amortiseerita
Ehitised ja rajatised 10 - 20 aastat
Seadmed 4 - 6 aastat
Sõidukid 3 - 4 aastat
Muu inventar ja IT seadmed 3 - 5 aastat
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
20
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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

639

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
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.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva,
31. detsembri 2013 ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud
tehingutega. Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad
järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud aastaaruande lisades.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

Üksikisiku tulumaks

31.12.2013

31.12.2012

Maksuvõlg

Maksuvõlg

1 201

1 003

618

974

Kohustuslik kogumispension

85

85

Töötuskindlustusmaksed

42

111

1 946

2 173

Sotsiaalmaks

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

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

2013. a. majandusaasta aruanne

31.12.2011

Saadud

Tagastatud

Tulu

31.12.2012

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Tartu LV ANK tegevustoetus

0

18 191

0

-18 191

0

Tartu LV huvitegevuse toetus

0

3 850

0

-3 850

0

Huvitegevuse osalustasud

0

460

0

-460

0

Tartu LV linnalaagrid

0

562

0

-562

0

Linnalaagrite osalustasud

0

2 225

0

-2 225

0

Tartu LV projektid

0

1 150

0

-1 150

0

ESF riigihange

0

1 198

0

-281

917

Euroopa Noored Eesti Büroo

4 342

20 062

0

-9 547

14 857

Tartu LV Tervishoiuosakond

0

800

0

-800

0

Tartu Maavalitsus

0

2 200

0

-2 200

0

505

2 800

0

-2 374

931

Kodanikuühiskonna Sihtkapital

3 129

16 000

-609

-2 520

16 000

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

7 976

69 498

-609

-44 160

32 705

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja
toetused

7 976

69 498

-609

-44 160

32 705

muud tegevustoetused (Haaslava, Luunja)

31.12.2012

Saadud

Tagastatud

Tulu

31.12.2013

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Tartu linna tegevustoetus

0

24 347

0

-24 347

0

Tartu linna huvitegevuse toetus

0

6 232

0

-6 232

0

Huvitegevuse osalustasud

0

2 267

-2 267

0

Tartu linna projektitoetused

0
-26 417

1 695

-19 839

22 327

-2 100

0

-3 429

0

Euroopa Noored Eesti büroo

14 857

13 255

Kodanikuühiskonna Sihtkapital

16 000

26 166

0

2 100

ESF rahastus

917

2 512

Roiu noortekeskuse tegevustoetus

931

2 069

-3 000

0

0

800

-757

43

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

32 705

79 748

0

-88 388

24 065

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja
toetused

32 705

79 748

0

-88 388

24 065

Tartu Maavalitsus

Ühekordsed rahastajad

0

0
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Tähe noorteklubi

2013. a. majandusaasta aruanne

Lisa 4 Tööjõukulud
(eurodes)

2013

2012

27 145

15 244

9 346

5 981

Kokku tööjõukulud

36 491

21 225

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

36 491

21 225

5

3

31.12.2013

31.12.2012

2

2

Palgakulu
Sotsiaalmaksud

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 5 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv
Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2013

31.12.2012

Kohustused

Kohustused

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

2013

1 268

Ostud

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

2012

1 672

Ostud

Asutajad
ja
liikmed

Müügid

0

1 268

Antud
laenud

Antud
laenude
tagasimaksed

Saadud

0

0

0

laenud

Saadud
laenude
tagasimaksed

0

Tegev- ja
kõrgem
juhtkond
ning
olulise
osalusega
eraisikust
omanikud
ning
nende

2 659

valitseva
või olulise
mõju all
olevad
ettevõtjad

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused
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Tähe noorteklubi

Arvestatud tasu

2013. a. majandusaasta aruanne

2013

2012

3 495

2 279
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