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Tegevusaruanne
Sissejuhatus
Sihtasutus Autistika alustas tegevust eraalgatuse korras ja pakub alates
a igapäevaelu
toetamise teenust mõõduka raske või sügava vaimupuudega autismispektrihäirega
täiskasvanutele, kes väljendavad end sageli läbi raskesti mõistetava käitumise mis omakorda
võib kulmineeruda äärmuslikuks kahjustavaks käitumiseks karjumine löömine peksmine
põgenemine endasse sulgumine enese vigastamine esemete lõhkumine jne edaspidi teenuse
sihtgrupp või noored Vaimupuue ja autism on seisund mida ei ole võimalik ravida Arvestades
nimetatud diagnoosi eripära vajavad nad spetsiifilist ja just neile suunatud teenust, mida Eestis
hetkel olemas ei ole.
SA Autistika alustas ja jätkab pilootprojektina mille käigus soovime sellele sihtrühmale lõpuni
välja arendada teenuse mis lisatakse erihoolekande seadusesse

Ülevaade keskuse noortest

Tegevusloa taotlesime ja saime ekspertide soovitusele toetudes kuuele noorele. 2015 aasta
jooksul oli keskuses olnud seitse noort, aasta lõpuks viis noort vanuses
28. Aasta jooksul on
noored kohanenud ja tunnevad end keskuses turvaliselt Noored õppisid iseteenindust,
lihtsamaid kodutöid osalesid igapäevaselt tööharjutustel samuti käisime nendega keskusest
väljas et harjutada neid võõraste inimeste tavapärasest erineva keskkonna ning ootamatute
situatsioonidega toime tulema.
Terve SA Autistika tegutsemisaja jooksul ei ole olnud vaja kiirabi või politsei poolset sekkumist
mistahes olukordadega toimetulekuks.

Ülevaade teenuse väljatöötamisest ja pidevast parendamisest

alustati teenuse toimimiseks vajalike praktikate väljatöötamise ja ellu rakendamisega.
Väljatöötatud praktikaid korrigeeriti pidevalt vastavalt ette tulnud juhtumitele, olukordadele ja
muutustele ümbritsevas uued noored töötajad helid lõhnad valgus pakutav tegevus jne

Dokumentatsioon

Kaasates HENKi eksperte koostati ja täiendati pidevalt noorte arenguprofiile ohumärkide
plaane, juhendamise võtteid ja tegevusplaane;
töötati välja personaalsed võimetekohased tegevused, arvestades noorte erinevaid tajuhäireid;
koostati ja järgitakse individuaalseid päevaplaane
töötati välja ja rakendati piktogrammide süsteem;
täiendati
vormi
Ohjeldusmeetmete rahunemisvõtte raskesti
mõistetava
käitumise
juhendamisvõtte kasutamine koos seonduva videomaterjaliga juhtumite kirjeldamiseks ja
analüüsimiseks;
viisime sisse äärmusliku kahjustava käitumise esinemise statistilise arvestuse;
täiendati keskuse tegevuse alusdokumente sisekorraeeskiri, ametijuhend jne.);
parendasime keskuse ja kodu koostööd

Keskkond

Füüsiline keskkond
Keskus kasutab Tallinna Linnavalitsuse poolt eraldatud ruume Hea koostöö on jätkunud ka
2015 aastal. Ruumid sisustati ja kohandati vabatahtlike toel. Ruumi jaotus ja mööbli paigutus,
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ruumide sildistamine kohtade esemete märgistamine tehti ekspertide nõuannete järgi, et
tagada noortele kommunikatsiooni selgus ning keskkonnas orienteerumine. Oluline oli
arvestada
autismispektrihäire
puhul
ka
enamasti
esinevaid
meeletajuhäireid:
ülitundlikkus alatundlikkus mis võivad ka ootamatult vahelduda Selgitasime välja sobivad
värvid materjalid menüü helitausta jpm.

Sotsiaalne keskkond (suhtlusvahendid)
Töötasime välja ja rakendasime kõigi töötajate poolt selgelt sõnastatud ühemõttelisi juhised ja
juhendamist. Täiendasime piktogrammide kogu, (lisaks pildid, fotod, esemed jm vajalik). Oluline
on äärmusliku kahjustavat käitumist ennetav juhendamine
selleks on oluline raskesti
mõistetavas käitumises ilmnevate ohumärkide märkamine ja ennetav juhendamine sest noored
ei oska väljendada oma soove pingeid emotsioone Harjutasime konkreetsetes sotsiaalsetes
situatsioonides toimetulekut.
Eesmärk edaspidiseks sensoorse integratsiooniks vajalike vahendite soetamine ja kasutusele
võtmine teraapia eesmärgil võimaliku koostöö algatamine Tallinna Linnavalitsusega ruumide
koristusteenuse saamiseks. (Praeguseni on koristamine ja toitlustamine lahendatud
vabatahtlike ja töötajate abil

Personal

2015 aastal toimusid personali muudatused üks töötaja lahkus ja õpetati välja uus töötaja.
Detsembris lisandus kolmas töötaja Uutele töötajatele on väga vajalik vastav väljaõpe ja sisse
elamise periood mis on võimalik ainult keskuses kohapeal ning võttes arvesse sihtgrupi
konkreetseid vajadusi ja eripärasid
2015 a avas Autistika keskus oma uksed ka praktikantidele. Aasta jooksul oli neli praktikanti:
Tallinna Ülikooli Pedagoogilisest Seminarist sotsiaaltöötaja ja Tallinna Tervishoiukõrgkoolist
tegevusterapeudid.
Tänu praktika baasiks olemisele sai Autistika keskus omale uue töötaja ning alustati koostööd
vene kogukonna- ja MTÜ-ga Südamete Soojus

Eesmärk edaspidiseks 1. üks tegevusjuhendaja tegeleb kahe noorega
Võimaluste väljatöötamine et ennetada töötajaskonna läbipõlemist

Koolitus

aastal viidi läbi regulaarselt (iga kuu) koolitusi HENKi ekspertide juhendamisel.
Regulaarse koolitusvajaduse tingib teenuse puudumine Eestis ei ole asutust kus saaks õppida
või kogemusi omandada vastava sihtrühmaga tegelemiseks töötajate vähene kogemus ja
sihtrühma eripära. Noortel sagedasti esinev raskesti mõistetav käitumine selle analüüsimise
vajalikkus meeskonnas ning üheskoos tehtavad kokkulepped.

Annetajad ja toetajad
SA Autistika tegevus

aastal oli võimalik ainult tänu annetajatele ja toetajatele

2015 a maikuu alguseks olid meie Sihtasutus Autistika rahalised vahendid otsas ning tegevuse
jätkamine ei oleks olnud võimalik kuid tänu eraisikust suurannetajale saime tegevust jätkata
kuni aasta lõpuni Püsiannetusena laekus kuus umbes
eurot
a jätkus pidev koostöö Eesti Juristide Liidu Naisjuristide Ühendusega Swedbank iga
Heateo SA`ga. Lisandus uusi toetajaid: Silberauto OÜ MTÜ Südamete Soojus Leo Club Tallinn jt.

Swedbank AS
Autistikale eestikeelse kodulehe tegemine, keskuse ruumide pisiremont ja
värvimine tunnetustoa vahendid piktogrammid, mööbel inventar.
Eesti Juristide Liidu Naisjuristide Ühendus
pidev tasuta juriidiline nõu osalemine
sotsiaalministeeriumi poolt kokku kutsutud ohjeldusmeetmete ümarlaual, teatriüritus
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laps) jm.
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a

ehk nii kaua kui vana oli tema

Kaie Kotov`iga sai koostöö alguse sotsiaalse innovatsiooni ja teenusedisaini pilootprogrammist
2014 aastal, mil ta oli meile vabatahtlik mentor Kaie jäi meie kõrvale ka 2015 aastal, peale
programmi lõppemist, jagades oma erinevaid kompetentse, aitas olulise informatsiooni
töötlemisel ja dokumenteerimisel ettekanneteks valmistumisel ning oli ikka meie jaoks olemas.

MTÜ Südamete Soojus korraldas heategevuskontserdi Lindakivi kultuurikeskuses täismajale,
ilupäeva emadele ning aitas vajaliku inventari kogumisega.

Meediakajastus

SA Autistika on pälvinud kajastamist nii trükimeedias kui ta televisioonis keskuse tööd ja uue
teenuse loomist on kajastanud ERRi saade Aktuaalne Kaamera
Puutepunkt ja ajakiri
Puutepunktid. Tänu meediakajastusele saime tähelepanu oma tegemistele ja probleemi
olemasolule. Lisaks saime uusi toetajaid ja abilisi. Samas jõudis meieni ka abivajajad.

Muud tegevused

a lõppes Heateo SA korraldatud sotsiaalse innovatsiooni ja teenusedisaini pilootprogramm, mille läbis ka SA Autistika Kõik programmis valminud töölehed ja dokumendid:
(teenuse sisu kirjeldus ning kinnituseks keskusest saadud kogemused) edastasime
sotsiaalministeeriumile, et autistlikele täiskasvanutele välja arendatud teenus jõuaks seaduseni
SA Autistika juhataja on läbi viinud koolitusi-kogemuste jagamise päevi et tutvustada huvilistele
Autistka tegevust ja anda edasi saadud kogemusi. Koostöös Tallinna ja Harjumaa
Autismiühinguga korraldati venekeelsetele lapsevanematele keskuse tutvustamine.
Jätkus osalemine ministeeriumis autistide erihoolekande töörühmades ja ümarlaudadel

aasta tegevuse kokkuvõte

Sotsiaalhoolekande seaduse muudatust ei õnnestunud algatada Sellega seoses ei ole tagatud SA
Autistika järjepidev tegutsemine ja arenemine, sest puuduvad rahalised vahendid. Vaatamata
rahastuse puudumisele sai suurannetaja toel töötajate palgad ja palgamaksud makstud ning
keskus oli avatud tõrgeteta Ülioluline on et uued töötajad kasvasid ja arenesid meeskonnanaks.

Sihtasutus AUTISTIKA

2015. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2015

31.12.2014

Raha

3 010

2 800

Nõuded ja ettemaksed

1 697

1 441

Kokku käibevara

4 707

4 241

4 707

4 241

Võlad ja ettemaksed

1 376

1 057

Kokku lühiajalised kohustused

1 376

1 057

1 376

1 057

3 184

0

147

3 184

3 331

3 184

4 707

4 241

Lisa nr

Varad
Käibevara

Kokku varad

2

Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused

Kokku kohustused

3

Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2015

23.04.2014 31.12.2014

Annetused ja toetused

14 185

16 280

Tulu ettevõtlusest

28 553

6 470

Kokku tulud

42 738

22 750

Mitmesugused tegevuskulud

-10 149

-9 620

Tööjõukulud

-32 442

-9 947

Kokku kulud

-42 591

-19 567

147

3 183

0

1

147

3 184

Lisa nr

Tulud

Kulud

Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem

4,5
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2015

23.04.2014 31.12.2014

147

3 183

Muud korrigeerimised

0

1

Kokku korrigeerimised

0

1

-256

-1 441

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus

319

1 057

Kokku rahavood põhitegevusest

210

2 800

210

2 800

2 800

0

210

2 800

3 010

2 800

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Sihtkapital/Osakapital
nimiväärtuses

Akumuleeritud tulem

23.04.2014

0

0

0

Aruandeaasta tulem

0

3 184

3 184

31.12.2014

0

3 184

3 184

Aruandeaasta tulem

0

147

147

31.12.2015

0

3 331

3 331
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Sihtasutus AUTISTIKA raamatupidamise aruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ja Eesti
heast raamatupidamise tavast kasutades soetusmaksumuse meetodit.
Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.
Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse arveldusarvel olevat raha.
Finantskohustused
Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, maksuvõlad) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki
soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Finantskohustuste kajastamine lõpetatakse siis, kui see on tasutud.
Annetused ja toetused
Sihtotstarbelisi annetusi ja toetusi kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks annetused ja
toetused on mõeldud.
Tulud
Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.
Kulud
Kulusid kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusid. Mitmesugused tegevuskulud on administratiivsetel ja muudel
põhitegevusega seotud eesmärkidel ostetud teenuste ja abimaterjalide kulu.
Seotud osapooled
Seotud osapoolteks loetakse:
1. tegev- ja kõrgem juhtkond ning nendega seotud ettevõtted
2. ettevõtte töötajad
3. eelpool loetletud isikute lähikondlased

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2015

12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu

1 697

1 697

Kokku nõuded ja
ettemaksed

1 697

1 697

31.12.2014
Nõuded ostjate vastu
Muud nõuded
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul
1 336

1 336

105

105

1 441

1 441
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Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2015

31.12.2014

Maksuvõlg

Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks

392

307

Sotsiaalmaks

832

651

Kohustuslik kogumispension

58

39

Töötuskindlustusmaksed

60

60

1 342

1 057

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

Lisa 4 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud
töötuskindlustus tööandjale
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

2015

23.04.2014 31.12.2014

24 219

7 374

8 223

2 499

0

74

32 442

9 947

3

3

31.12.2015

31.12.2014

6

6

2015

23.04.2014 31.12.2014

9 625

3 510

Lisa 5 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.06.2016
Sihtasutus AUTISTIKA (registrikood: 90012739) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt
kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

SIRJE NORDEN

Juhatuse liige

02.06.2016

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
Sihtasutus AUTISTIKA nõukogule
Oleme üle vaadanud Sihtasutus AUTISTIKA raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2015, nimetatud kuupäeval
lõppenud majandusaasta kohta koostatud tulemiaruannet, netovara muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet, raamatupidamise
aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Ülevaadatud raamatupidamise
aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 6 kuni 11.
Juhtkonna vastutus raamatupidamisaruannete eest
Juhtkond vastutab selle eest, et see raamatupidamise aastaruanne koostatakse ja esitatakse õiglaselt kooskõlas Eesti hea
raamatupidamistavaga, ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks sellise raamatupidamise aastaaruande koostamiseks, mis
on vaba olulisest, kas pettusest või veast tingitud väärkajastamisest.
Vandeaudiitori kohustus
Meie kohustuseks on avaldada kokkuvõte raamatupidamise aastaaruande kohta. Ülevaatus viidi läbi kooskõlas ülevaatuse töövõttude
rahvusvahelise standardiga (ISRE) (Eesti) 2400 (muudetud) "Möödunud perioodide finantsaruannete ülevaatamise teenus". ISRE (Eesti) 2400
(muudetud) nõuab meilt kokkuvõtte tegemist selle kohta, kas me oleme saanud teadlikuks millestki, mis paneks meid uskuma, et
raamatupidamise aastaaruanne tervikuna ei ole kõigis olulistes osades koostatud kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga. Selle
standardi kohaselt oleme ka kohustatud järgima asjassepuutuvaid eetikanõudeid.
Raamatupidamise aastaaruande ülevaatus kooskõlas ISRE (Eesti) 2400-ga (muudetud) on piiratud kindlust andev töövõtt. Ülevaatuse käigus
viiakse läbi protseduurid, mis eelkõige tähendab järelepäringute tegemist juhtkonnale ja analüütiliste protseduuride rakendamist ning hangitud
tõendusmaterjali hindamist.
Ülevaatuse käigus läbiviidud protseduurid on palju vähem mahukad kui rahvusvaheliste auditeerimise standarditega kooskõlas tehtud auditi
käigus läbiviidud protseduurid. Seetõttu ei avalda me nende finantsaruannete kohta auditiarvamust.
Kokkuvõte
Ülevaatuse põhjal ei saanud me teadlikuks millestki sellisest, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne ei esita kõigis
olulistes osades õiglaselt Sihtasutus AUTISTIKA finantsseisundit seisuga 31.12.2015 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta
finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.
/digitaalselt allkirjastatud/
Mai Palmipuu
Vandeaudiitori number 384
Assertum Audit OÜ
Audiitorettevõtja tegevusloa number 62
A. H.Tammsaare tee 47, Tallinn 11316
02.06.2016

Audiitorite digitaalallkirjad
Sihtasutus AUTISTIKA (registrikood: 90012739) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on
digitaalselt allkirjastanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

MAI PALMIPUU

Vandeaudiitor

02.06.2016

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Vaimupuudega ja psüühiliste erivajadustega isikute
hoolekandeasutuste tegevus

87201

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Telefon

+372 5113934

E-posti aadress

autistid@gmail.com

