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Tegevusaruanne

Organisatsiooni peamiseks eesmärgiks on HIV-positiivsete inimeste, HIVist puudutatud inimeste

ja abivalmite inimeste ühendamine, kes pole ükskõiksed meie riigi tuleviku suhtes ning kes

saavad toetada, esindada ja olla kasulikud HIV-positiivsete inimeste kogukonnale. Lähtudes

üldinimlikest väärtustest ja humaansuse printsiipidest on EHPV eesmärgiks HIV-positiivsete

inimeste elukvaliteedi parandamine, ühendades mittetulundusühingud, riiklikusektori ning

kommertssektori, eesmärgiga pakkuda kvaliteetset psühhosotsiaalse teenust. Lisaks parandada

ravikvaliteeti ja HIV-diagnostikat. Võrgustiku loomisest peale on suurt rõhku pandud HIV-

positiivsete inimeste erivajadustele, arvestades soolisi, vanuselisi ja käitumuslike eripärasid,

kuid samuti paigutumist konkreetsesse sotsiaalsesse gruppi. HIV-positiivsete inimeste

stigmatiseerimine mõjutab neid nii psühholoogilisest kui ka emotsionaalsest aspektist, samuti on

sel otsene seos elukvaliteediga. Stigma ja sellega kaasnev diskrimineerimine mõjutavad

elutegevust, viies selleni, et HIV-positiivsed inimesed varjavad oma HIV-staatust. Selle

tulemuseks on asjaolu, et nad loobuvad efektiivsest ravist, sotsiaalsest ja psühholoogilisest toest

ja igasugusest muust võimalikust abist. Just seepärast on meie organisatsiooni üheks peamiseks

tegevussuunaks saanud HIV-positiivsete stigma ja diskrimineerimise vähendamine ühiskonnas.

Tänu meie võrgustikule alustas 2006 a. tööd stigma ja diskrimineerimise komitee, mis 2009

aastal reorganiseeriti EHPV eestkoste osakonnaks. Võrgustik on aktiivne nii riiklikul kui

rahvusvahelisel tasandil. Soovime, et HIV-positiivsed inimesed saaksid kaasa rääkida seaduste

loomisel, teenuste arendamisel ja nende monitooringul. Mõned sammud eesmärgi poole on juba

tehtud. EHPV esindajad võtavad osa HIV-AIDSiga tegelevate riiklike komisjonide tööst ning

üks võrgustiku esindaja kuulub riiklikusse komisjoni, mis planeerib ARV-ravimite tellimist.

Võrgustik on mitmete rahvusvaheliste organisatsioonide liige. Näiteks: ECUO, AIDS Action

Europe, The global Health Council, ILGA, Civil Society Forum, Stop TB. Mitmel korral on

võrgustiku esindajad võtnud osa HIV/AIDS teemalistest kõrgetasemelistest kohtumistest ÜROs.

Võrgustikusihtgrupid • HIV-positiivsed naised ja mehed. • Rasedad naised ja lapsed. •

Narkootikumide tarbijad. • Mehed kes seksivad meestega (MSM). • HIV-positiivsed inimesed,

kes viibivad kinnipidamisasutustes. • Meie printsiibid: • Austus ja tolerantne suhtumine kliendi

suhtes ning püüd mõista tema elulisi vajadusi. • Anonüümsus ja konfidentsiaalsus. • Soov

saavutada aina paremaid tööalaseid tulemusi ning olla liidriks oma tegevussuunal. • Meie

tegevused põhinevad meie endi vabatahtlikul vastutusel. • Selge arusaam sellest mille suunas me

liigume ja miks. • Kõigi meie ressursside suunamine saavutamaks parimaid tulemusi ja

lahendamaks raskemaidki väljakutseid. • Maksimaalselt edukas plaanide realiseerimine ja

organisatoorsete tõkete lahendamine. 4 Mittetulundusühing Eesti HIV-positiivsete Võrgustik

2021. a. majandusaasta aruanne • Soov jääda parimaks HIV-positiivsete inimeste elukvaliteedi

eest võitlevaks organisatsiooniks Eestis. • Soovime pidevalt täiustada ja suurendada sotsiaalsete

teenuste mahtu ja teha need HIV-positiivsetele inimestele veelgi kättesaadavamaks ja

atraktiivsemaks kui nad hetkel on. EHPV liidab paljusid organisatsioone mis pakuvad teenuseid

HIVpositiivsetele inimestele. Meie organisatsioonil on üle 150 liikme. Kasutame innovatiivseid

lahendusi nii HIV-ennetustöös kui tugiteenuste pakkumisel. Oma töid ja tegemisi planeerime

vastavalt väljatöötatud strateegilisele plaanile ning lähtuvalt kooskõlastatud tegevuskavadele.

Tegevusesuunad • Meditsiiniteenuste kättesaadavuse parandamine ning tugiteenuste arendamine.

• HIV-positiivsete huvide kaitse ja eestkoste. • Tolerantse keskkonna loomine HIV-positiivsete

inimeste suhtes. • HIV-sfääris töötavate kodanike ühenduste organisatoorse võimekuse

suurendamine. • Vaatamata pidevalt kasvavale klientide hulgale ja riikliku toetuse vähenemisele

HIV-ennetuse tarvis on meil siiski õnnestunud säilitada kõik pakutavad teenused kvaliteetsetena.

Pidev kvaliteedikontroll, konsultantide ja teiste töötajate kvalifikatsiooni tõstmine, tõhus koostöö

partneritega - sotsiaalsete ja meditsiiniliste teenuste pakkujatega on meie jaoks prioriteetsed.

Majanduslik järjepidevus ja strateegilistest suundadest kinnipidamine on hea kinnitus selle kohta,

et meie võrgustik on tõsine ja väärikas partner ning perspektiivikas organisatsioon.
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Ühendada inimesi kes pole HIV-epideemia problemaatika suhtes ükskõiksed ja neid kes soovivad

muuta rasket olukorda. • Esindada HIV-positiivse kogukonna huvisid ühiskonnas ja teha

koostööd riiklike struktuuridega. • Hoida sidet HIV-aktivistide, võrgustiku, HIV-positiivse

kogukonna ning ühiskonna vahel. • Üles kutsuda kõiki huvilisi ning erinevaid organisatsioone

koostööle, et lahendada ja leevendada HIV-probleemi meie riigis. • Korraldada erinevaid

aktsioone, koosviibimisi, ümarlaudu, arutelusid et tõmmata soosivat tähelepanu HIV-positiivsele

kogukonnale. • Suurendada inimeste teadmisi HIV-teemal. • Läbi viia seminare, treeninguid ning

arendada võrgustiku liikmeid. • Luua esindused erinevates Eesti regioonides jagamaks infot,

korraldamaks aktsioone, et saaks kiiresti reageerida kriisiolukordades ning saaks HIV-

epideemiale seada raamid kogu vabariigis.

Meie tegutsevad projektid:

1. Parimate praktikate vahetamine ja koostöö kogemuste vahetamine töötamisel põgenikutega 

Baltimaades.

Projekti eesmärk:

Projekti eesmärgiks on suurendada suutlikust vastata sõjapõgenike sotsiaalselt oluliselt

haigustest mõjutatud vajadustele ja kasvatada organisatsioonide võimekust eestkostjana

eestvedamisel läbi õppekäikude Eesti, Läti ja Soome.

Rahastaja:

Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis (Põhjamaade Ministrite Nõukogu

toetusprogramm Nordic-Baltic Non-Governmentations’ (NGO) Cooperation 2022 Eesti)

Projekti elluviimise periood:

01.05.2022-31.10.2022

Projektiga seotud tegevused:

Projekti eesmärgi saavutamiseks planeeritakse korraldada õppevisiite Eesti HIV-positiivsete

Võrgustikus (Eestis), AGIHAS (Lätis) ja Positiiviser ry, HivFinland (Soome). Õppevisiitide

käigus vahetavad osalised ideid, parimatega praktikatega ja vahetada kogemusi sotsiaalselt

olulistest haigustest mõjutatud põgenikega töötamisel. See aitab oluliselt saada aktiivsema

tehnilist abi põgenike vajalike vajaduste tõhusaks lahendamiseks.

2. Igakülgne psühhosotsiaalne tugi riskiperedele

Projekti eesmärk:

HIV-st ning sõltuvusest mõjutatud perekondade elukvaliteedi parandamine, läbi lapsevanema

teadmiste täiustamise lapse kasvatamise probleemides. Pere sisekliima parandamine ning

vanema sisemiste ressursside säilitamine lapsevanemaks olemise kvaliteedi tagamiseks.

Rahastaja: Tallinna Linnavalitsus

Projekti elluviimise periood: Mai 2022 – 31. Detsember 2022
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3. Projekt “MSM Kontrollpunkt EHPV”

Projekti eesmärk: HIVi, hepatiidi jt sugulisel teel levivate nakkuste leviku ennetamiseks geide

jt MSM-ide seas Eestis asutada kogukonnakeskus koos riiklike ja valitsusväliste HIViga seotud

teenuste vahelise tõhusa suunamissüsteemiga.

Projekti ülesanded on järgmised.

1. Parendada nõustamis-, enesetestimis- ja ravivõimaluste, nagu ka vaimse tervise alase,

sotsiaalse ja juriidilise abi kättesaadavust MSM-idele.

2. Aidata kaasa HIVi jt sugulisel teel levivate nakkuste uute juhtumite ennetamisele Eesti MSM-

ide seas.

3. Tõsta MSM-ide teadlikkust PrEP-i ja PEP-i teemal.

4. HIVi jt sugulisel teel levivate nakkuste tagajärgede vähendamiseks arendada MSM-ide ja

HIV-positiivsete inimeste häbimärgistamise ja diskrimineerimise vastu võitlemise alast koostööd

riigi, kohalike omavalitsuste ja valitsusväliste organisatsioonide vahel.

Rahastaja: vabatahtlik töö

Projekti elluviimise periood: alates 2021 a.

4. Psühhosotsiaalne teenus Ida-Virumaal

Teenuse osutamise raames toimuvad järgmised tegevused:

1. Eraviisiline kogemusnõustamine HIV-positiivsetele ja nende lähedastele Ida-Virumaal;

2. Kogemusnõustajaga rühmanõustamine HIV-positiivsetele ja nende lähedastele Ida-Virumaal;

3. juhtumikorraldus ja koostöö nakkushaiguste osakondadega Ida-Virumaal;

4. HIV-positiivsete ja nende lähedaste nõustamine telefoni teel ja veebis.

5. Psühholoogiline nõustamine

6. Sotsiaalnõustamine

7. Juhtumikorraldus ja koostöö nakkushaiguste osakondadega

HIV-kogemusnõustaja töö ei piirdu mitte ainult korrektse nõustamisega, vaid hõlmab ka

ravirežiimist kinnipidamise edendamist, kadunud klientide otsimist, nende saatmist ja ravile

toomist ning retroviirusvastase ravimi kättetoimetamist, nagu ka abi osutamist arstidele ja

sotsiaaltöötajatele vastavalt iga konkreetse juhtumi vajadustele. Kogemusnõustaja teeb koostööd

Ida-Viru maakonna nakkushaiguste osakondadega.

Rahastaja: Tervise Arengu Instituut

Projekti elluviimise periood: alates 2007 a.
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5. Tugiisiku teenus Tallinna HIV-positiivsetele elanikele ja pagulastele

Eesti HIV positiivsete võrgustik (EHPV) abistab rahvusvahelise kaitse saanud pagulasi erinevate

tugiteenustega, mille eesmärk on aidata saabunud inimesi Eestisse eluga iseseisvalt toime tulla.

Projekti otsesed eesmärgid:

• Tagada sihtrühmale juurdepääs usaldusväärsele teabele

• Aidata pagulasi toime tulla stressirohkete ja traumeerivate olukordade tagajärgedega

• aidata pagulastel saada vajalikku tervishoiuteenust

• aidata pagulastel uues riigis võimalikult palju kohaneda

• aidata pagulasi sotsiaalsete küsimuste lahendamisel

• pagulaste kaasamine vajalikesse asutustesse

Rahastaja: Tervise Arengu Instituut

Projekti elluviimise periood: 01.05.2022-31.12.2022
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

31.12.2021 31.12.2020 Lisa nr

Varad

Käibevarad

Raha 39 781 41 547

Nõuded ja ettemaksed 10 761 9 277 2

Kokku käibevarad 50 542 50 824

Kokku varad 50 542 50 824

Kohustised ja netovara

Kohustised

Lühiajalised kohustised

Võlad ja ettemaksed 14 115 7 021 3

Kokku lühiajalised kohustised 14 115 7 021

Kokku kohustised 14 115 7 021

Netovara

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses 650 630

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 43 173 35 905

Aruandeaasta tulem -7 396 7 268

Kokku netovara 36 427 43 803 6

Kokku kohustised ja netovara 50 542 50 824
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2021 2020 Lisa nr

Tulud

Annetused ja toetused 138 297 152 895

Muud tulud 6 086 6 357

Kokku tulud 144 383 159 252

Kulud

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -19 907 -21 319

Mitmesugused tegevuskulud -48 260 -52 498 4

Tööjõukulud -83 493 -76 633 5

Muud kulud -249 -736

Kokku kulud -151 909 -151 186

Põhitegevuse tulem -7 526 8 066

Muud finantstulud ja -kulud 130 -798

Aruandeaasta tulem -7 396 7 268
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2021 2020

Rahavood põhitegevusest

Põhitegevuse tulem -7 526 8 066

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -1 484 -3 357

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 7 094 -5 277

Kokku rahavood põhitegevusest -1 916 -568

Rahavood finantseerimistegevusest

Laekunud osakapital 20 0

Muud laekumised finantseerimistegevusest 130 26

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 150 26

Kokku rahavood -1 766 -542

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 41 547 42 913

Raha ja raha ekvivalentide muutus -1 766 -542

Valuutakursside muutuste mõju 0 -824

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 39 781 41 547
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara

Sihtkapital/Osakapital  

nimiväärtuses

Akumuleeritud tulem

31.12.2019 630 35 905 36 535

Korrigeeritud saldo  

31.12.2019
630 35 905 36 535

Aruandeaasta tulem 7 268 7 268

31.12.2020 630 43 173 43 803

Aruandeaasta tulem 20 -7 396 -7 376

31.12.2021 650 35 777 36 427
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Eesti HIV-Positiivsete võrgustik 2021 . aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse 

standardiga,mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatudarvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Finantsaruandluse standardi põhinõudedon 

kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamiseseadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

MTÜ EHPV kasumiaruanne on koostatudRaamatupidamise seaduse toodud kasumiaruande skeemi nr.1 alusel.Raamatupidamise aastaaruanne 

on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes 

kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid

kajastatakse otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Tehingud välisvaluutas kajastatakse raamatupidamises tehingupäeval kehtinud Euroopa Keskanga valuuta kursi alusel. Aruandes 

on valuutapõhised monetaarsed kirjed ümber hinnatud bilansikuupäeval kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursi järgi.

Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid 

eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on sõltuvalt ebatõenäoliselt laekuva 

nõude tekkimise põhjustest kantud osaliselt või täies ulatuses turustus- või üldhalduskuludesse. Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg 

on ületatud rohkem kui 180 päeva võrra, on kantud kuludesse täies ulatuses. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu 

lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenõoliselt laekuvas summas.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 3000 eur ning kasutusega üle ühe aasta.

Põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Põhivara 

amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast.

Ettevõte kasutab põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Immateriaalsete põhivarade kasulek eluiga on 3 aastat.

Rendid

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised varade omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina. Kasutusrendi maksed rentnikuna kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Finantskohustised

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, viitvõlad ning muud võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetamismaksumuses, mis 

sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste 

finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi

finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Annetused ja toetused

Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud.
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Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et ettevõte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja 

sihtfinantseerimine laekub.

Jagatud toetused

Jagatavad toetused kajastatakse tekkepõhiselt kohustise ja kuluna hetkel kui on tehtud otsus nende väljamaksmise kohta.

Seotud osapooled

Ettevõte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele 

otsustele. Sihtasutus käsitleb seotud osapooltena:

• tegevjuhtkonda;

• eelmises lõikes kirjeldatud isikute lähedasi pereliikmeid ja nendega seotud äriühinguid

Aruandekuupäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustiste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid aruandekuupäeva  

ja aruande koostamise päeva vahel, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Aruandekuupäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustiste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise 

majandusaasta tulemust, on avalikustatud raamatupidamise aastaaruandes

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2021 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 9 792 9 792

Ettemaksed 969 969

Tulevaste perioodide  

kulud
968 968

Muud makstud  

ettemaksed
1 1

Kokku nõuded ja  

ettemaksed
10 761 10 761

31.12.2020 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 8 288 8 288

Ettemaksed 989 989

Tulevaste perioodide  

kulud
968 968

Muud makstud  

ettemaksed
21 21

Kokku nõuded ja  

ettemaksed
9 277 9 277
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Lisa 3 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2021 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 5 037 5 037

Võlad töövõtjatele 7 188 7 188

Maksuvõlad 1 758 1 758

Muud võlad 132 132

Kokku võlad ja ettemaksed 14 115 14 115

31.12.2020 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 857 857

Võlad töövõtjatele 4 953 4 953

Maksuvõlad 910 910

Muud võlad 301 301

Kokku võlad ja ettemaksed 7 021 7 021

Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2021 2020

Üür ja rent 14 803 14 637

Mitmesugused bürookulud 5 645 9 757

Lähetuskulud 666 980

Koolituskulud 9 446 2 666

Trükiteenused 203 490

Raamatupidamise ja audiitork. teenused 5 367 5 585

Reklaamikulud 0 1 083

Telefon, faks 4 103 4 733

Pangateenused 554 365

Transpordikulud 2 464 5 268

Psühholoogiline nõustamine 2 343 5 000

Supervisioon 1 946 1 934

IT Teenused 720 0

Kokku mitmesugused tegevuskulud 48 260 52 498

Lisa 5 Tööjõukulud
(eurodes)

2021 2020

Palgakulu 67 408 63 200

Sotsiaalmaksud 16 085 13 433

Kokku tööjõukulud 83 493 76 633

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 8 7
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Lisa 6 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

31.12.2021 31.12.2020

Füüsilisest isikust liikmete arv 3 3

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud 

olulised soodustused

2021 2020

Arvestatud tasu 9 089 14 049


