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Tegevusaruanne

MTÜ Eesti Talendikeskus (edaspidi Talendikeskus) loodi 15.juunil 2016 eesmärgiga aidata kaasa
andekatele lastele paremate arenguvõimaluste loomisele kõikjal üle Eesti. Talendikeskuse
põhikirjalisteks ülesanneteks on jagada andekuse psühholoogia ja laste arenguvõimaluste alast
teavet, vahendada teadmist ja kogemust mujalt maailmast, nõustada lapsevanemaid, koole ja teisi
organisatsioone andekate lastega seonduvates küsimustes, korraldada seminare ja konverentse,
algatada haridusprogramme, viia läbi õppetegevust jne.

Talendikeskus toimib võrgustikupõhiselt, ühendades valkonnaga tegelevaid uurijaid ja praktikuid
ning andekuse temaatikast sügavamalt huvitunud eraisikuid ja asutusi/organisatsioone. Seisuga
31.12.2019 oli võrgustikuga liitunud 27 eraisikut ja 3 juriidlist isikut.

Talendikeskusel on 3-liikmeline juhatus (Tiina Mikk, Sulev Kuuse, Viire Sepp), kes on ühtlasi
MTÜ asutajaliikmed. Juhatuse liikmed ei saa juhatuse liikme ülesannete täitmise eest tasu.

2019.a. oli talendikeskusele projektitoetuste taotlemise ja tellimusteenuste osas edukas ning aasta
kujunes väga teguderohkekeks. Olulisemateks avalikeks üritusteks oli 3 laiemale avalikkusele
suunatud andekuse-teemalist seminari ja 2päevane suveseminar Viljandimaal.

Avalikud seminarid
• 15.-16. august Vanaõue puhkekeskus (kaasfinantseerija KÜSK, osaliselt ka HTM) – osalejaid 48,

seminari sisuline peateema “Kiirendamine- kellele, milleks ja kuidas” (lektor V. Sepp),
osalejatele tutvustati ka 2019.a. Tartu ja Tallinna Ülikoolis kaitstud andekuse-teemalisi
magistritöid (M. Pedaste, H. Pajumägi, K.Kont)

• 4. okt. ja 5. okt. Kuressaare (kaaskorraldaja MTÜ Samm Sammult Targemaks) – esimese
seminari teemaks oli „Andekas laps“, teise seminari peateemaks topelt-erilised lapsed. Mõlemal
seminaril oli lektor V. Sepp, osalejad vahendasid ka isiklikul kogemusel põhinevaid lahendusi.

• 3.detsember Tallinna Ülikool - osalejaid 15, peateemaks “Andekus – kink või koorem” (lektorid
L. Riet de Mahhov, V. Sepp). Seminar toimus ülemaailmse annetustalgute egiidi all.

2019.a. läbis talendikeskus edukalt KÜSKi arenguhüppe taotlusvooru projektiga „MTÜ Eesti
Talendikeskus äriplaani ettevalmistamine“ (projekti juht juhatuse liige V. Sepp). Tänu KÜSKi
toetusele oli võimalik korraldada suveseminar 2päevasena, äriplaani ettevalmistamiseks toimus 6
töökoosolekut. Projekti käigus kaardistati Ühingu tegevuse sihtrühmade vajadused teenuste osas,
täpsustati teenuste pakkettide sisu, viidi läbi turu-uuring konkureerivate teenusepakkujate osas,
samuti selgitati välja võimalused teenuste rahastajate ning sihtrühmade hinnatundlikkuse osas ning
koostati äriplaan.
2019.aastal toetas talendikeskuse tegevust ka haridus-ja teadusministeerium. Suveseminari raames
toimus HTM esindajate osalusel ühisarutelu, kus koos lapsevanemate, pedagoogide ja
koolijuhtidega arutati IÕK rakendamise, koolikorralduse ja seadusandlusega, sh EHISes andekuse
määratlemisega seonduvaid küsimusi. MTÜ esindajad on teinud oma ettepanekuid ka HTMi juurde
moodustatud andekate arengu strateegilisi küsimusi arutavale töörühmale. Partnerlus Eesti
hariduspoliitika ja strateegia kujundamisel ning sellealaste seaduste täiustamisel oli ministeeriumi
põhiline ootus talendikeskusele.
MTÜ poolt läbi viidud koolitustel, sh mitmed koostöös teiste MTÜdega, osales kokku ligi 500
inimest. Koolituste, konsultatsioonide ja nõustamisteenuse tellijateks oli lisaks koolidele ja
lasteaedadele ka näiteks TÜ, Tallinna Õpetajate Maja, Võõrkeeleõpetajate Liit jt.

ETAGi välja antud kogumikus „Kvaliteetne teadushuviharidus“ avaldati artikkel andeka õppija
toetamisest huvihariduses (autor V. Sepp).

Tasuta nõustati MTÜ poole pöördunud lapsevanemaid ning konsulteeriti ka mitmeid KOVe ja
koole andekate programmide väljatöötamise osas.

2019.a. kvalifitseerud talendikeskus platvormi armastanaidata.ee kaudu toetust koguvate algatuste 
hulka (projekti juht talendikeskuse juhatuse liige T.Mikk). Alustati annetuste kogumist projekti 
"Talendipäev lasteaias" ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks. Projekti raames on kavas korraldada 
lasteaedades üle Eesti programme, kus lastega viiakse läbi andepõhiseid tegevusi ja samal ajal 
koolitatakse ja nõustatakse lapsevanemaid ja pedagooge andekusega seonduvatel teemadel.
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Programmi laste-tegevusteks on kavas koolitada välja kohalikke kooliõpilasi. 2019.a. alustati
projekti õppematerjalide soetamist ja väljatöötamist.

Talendikeskuse traditsiooniliseks suurürituseks on igal aastal toimuv suveseminar. Seekordne
seminar toimus 15.-16.augustil Viljandimaal Vanaõue puhkekeskuses, teemaks „Andekas laps
läbib kooli kiirendatud tempos: teaduspõhised argumendid ja isiklik kogemus”. Seminaril kõneldi
õppe kiirendamise erinevatest võimalustes ning tingimustest, mida kiirendamise rakendamisel tuleb
silmas pidada. Oma kogemustest kõneles algkoolis klassi vahele jätnud noormees, tema ema
kommenteeris protsessi oma kogemustest lähtuvalt. Heaks tavaks on suveseminaridel tutvustada ka
kõrgkoolides eelmisel õppeaastal kaitstud andekuse-teemalisi magistri- ja bakalaureusetöid.
MTÜ annab välja andekate laste arengusse panustanud isikutele ja asutustele-organisatsioonidele
mõeldud tunnustust "Talenditäht". Tunnustusüritus viiakse läbi suveseminaril ja on leidnud
kajastust ka meedias ning seeläbi on tõstnud andekuse kui rahvusliku rikkuse olulisuse ka laiema
avalikkuse tähelepanu keskmesse. Talenditäht 2019 auhinna pälvis SA Eesti teadusagentuuri
teaduse populariseerimise osakond. Tiimitööna on nad järjepidevalt ellu viinud projekte ja
korraldanud konkursse, mis on aidanud märgata ja toetada laste andeid.

Talendikeskus osaleb ka rahvusvahelistes andekate hariduse organisatsioonides. MTÜ juhatuse
liige V. Sepp on Eesti rahvuslik raportöör ECHA juures. Tema ülevaade andekate hariduse
suundumustest Eestis ilmus organisatsiooni väljaande ECHA News kevadnumbris. Talendikeskuse
võrgustiku liikmete H.Põlda ja V. Sepa ühisettekande abstrakt võeti vastu Portugalis 2020.a.
planeeritud ECHA konverentsile (kahjuks lükati konverents seoses Covid-19ga maailmas tingitud
olukorrale edasi 2021.aastaks). V. Sepp on ka Eesti delegaat andekusuurijate ja praktikute
maailmaorganisatsioonis (WCGTC) ja osales organisatsiooni poolt algatatud seireuuringus. Eesti
ülevaade peaks WCGTC digiajakirjas World Gifted Newsletter ilmuma 2020.a.
Ühingu põhilisteks teabekanaliteks on koduleht ja FB. Kõik seminaride materjalid on avalikustatud
talendikeskuse kodulehel www. talendikeskus.ee. Ühingu näoraamatul oli 2019.a. lõpus 444
jälgijat, jälgijate arv kasvab pidevalt. Nii FBs kui kodulehel jagati andekusalast teaduslikku ja
metoodilist infot ning teavet andekatele lastele suunatud programmide, stipendiumide jms kohta.
Suuremat avalikku huvi pälvinud postitused on jõudnud üle tuhande inimeseni.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 957 1 558 2

Kokku käibevarad 957 1 558  

Kokku varad 957 1 558  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 578 0  

Kokku lühiajalised kohustised 578 0  

Kokku kohustised 578 0  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 1 558 688  

Aruandeaasta tulem -1 179 870  

Kokku netovara 379 1 558  

Kokku kohustised ja netovara 957 1 558  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 5 595 1 968 5

Tulu ettevõtlusest 8 294 4 223  

Kokku tulud 13 889 6 191  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -4 000 -1 968 6

Jagatud annetused ja toetused -100 0  

Mitmesugused tegevuskulud -7 917 -3 353 7

Tööjõukulud -3 051 0 8

Kokku kulud -15 068 -5 321  

Põhitegevuse tulem -1 179 870  

Aruandeaasta tulem -1 179 870  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem -1 179 870  

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 578 -765  

Kokku rahavood põhitegevusest -601 105  

Kokku rahavood -601 105  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 1 558 1 453 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus -601 105  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 957 1 558 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2017 688 688

Aruandeaasta tulem 870 870

31.12.2018 1 558 1 558

Aruandeaasta tulem -1 179 -1 179

31.12.2019 379 379
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Eesti Talendikeskus 2019.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga (EFS). EFS

on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded on

kehtestatud raamatupidamise seadusega ning mida täpsustavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid, mis on kehtestatud

rahandusministri määrusega.

MTÜ Eesti Talendikeskus tulude ja kulude aruanne on koostatud mittetulundusühingute tulude ja kulude RTJ 14 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke pangas. Rahavoogude

aruandes kajastatakse rahavoogusid põhitegevusest kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest

summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime

kohta.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja

maksumusega alates 1000 eurost.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest,

mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest

on maha arvatud akumuleeritud kulum. Ettevõte kasutab amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    1000

Finantskohustised

Kõik finantskohustised võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid

kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi

kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Annetused ja toetused

MTÜ on lähtunud sihtfinantseerimise kajastamisel brutomeetodist.  Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui on piisav kindlus, et ettevõte

vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine aset leiab. Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes

perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud. Juhul kui sihtfinantseerimist saadakse

eelmistel perioodidel tekkinud kulude katteks või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi, kajastatakse see tuluna

perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist

kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt

määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus

osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, lähtudes valmidusastme meetodist.
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Arvelduskontod 957 1 558

Kokku raha 957 1 558

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Maksuvõlg Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 70 0

Sotsiaalmaks 115 0

Kohustuslik kogumispension 0 0

Töötuskindlustusmaksed 3 0

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 188 0

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

 31.12.2017 Laekunud Tagasi

makstud

Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2018

Nõuded Nõuded Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Hasartmängumaksu

Nõukogu
0 2 000 -32 -1 968 0 0

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

0 2 000 -32 -1 968 0 0

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

0 2 000 -32 -1 968 0 0

 

 31.12.2018 Laekunud Tagasi

makstud

Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2019

Nõuded Nõuded Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Kodanikuühiskonna

Sihtkapital
0 4 000 0 -4 000 0 0

talendipäev lasteaias 0 390 0 0 0 390

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

0 4 390 0 -4 000 0 390

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

0 4 390 0 -4 000 0 390
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Lisa 5 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2019 2018

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 4 000 1 968

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused 1 595 0

Kokku annetused ja toetused 5 595 1 968

Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2019 2018

Transpordikulud 357 0

Üür ja rent 846 528

Mitmesugused bürookulud 334 0

Lähetuskulud 29 0

Tööjõukulud 1 500 709

Vastuvõtukulud 0 731

Seminari läbiviimise kulud 934 0

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
4 000 1 968

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2019 2018

Mitmesugused bürookulud 495 130

Lähetuskulud 239 371

Koolituskulud 88 30

IT kulud 614 1 121

Transpordikulud 3 994 1 675

Koolituste läbiviimise kulud 2 098 0

Reklaami ja turunduskulud 216 0

Kirjandus ja perioodika kulud 151 0

Muud 22 26

Kokku mitmesugused tegevuskulud 7 917 3 353
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Lisa 8 Tööjõukulud
(eurodes)

 2019 2018

Palgakulu 3 401 530

Sotsiaalmaksud 1 150 179

Kokku tööjõukulud 4 551 709

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
1 500 709

Lisa 9 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2019 31.12.2018

Füüsilisest isikust liikmete arv 3 3


