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Tegevusaruanne 2013
Periood 01.01.2012 – 31.12.2012

Ülevaade:
Aasta 2013 oli Seiklejate Vennaskonna jaoks edukas aasta. Alustati mitme uue projektiga ning jätkati seniseid
tegevusi töös noortega. Alates jaanuarist 2013 tegutseb Seiklejate Vennaskond SA Archimedes Euroopa
Noored Eesti büroo maakondliku partnerina Põlva- ja Valgamaal. Aasta esimeses pooles jätkus projekt
„Vabatahtlike aktiivne kaasamine MTÜ Seiklejate Vennaskond noortele suunatud tegevustesse“. Mais
viidi Valgamaal läbi rahvusvaheline partnerlusseminar „Ten Steps From Idea To Application!“. Seiklejate
Vennaskonna liikmed osalesid töövarjuprojektis Mehhikos ning jätkasid tegevust rahvusvahelises võrgustikus
UNOY Peacebuilders. Läbi viidi kolm noortevahetuse projekti Eestis: „Life in Action!“ (Valgamaa
Seiklejad), „(Safe) Sex, (No) Drugs & Rock n Roll (?)“ (Tartumaa Seiklejad) ja „Explore Yourself!“
(Põlvamaa Seiklejad). Rahastuse sai ka õppevisiit „Discover youth work in South-Estonia!“, mille tegevused
toimuvad aastal 2014. Seiklejate Vennaskond oli partneriks 54 välisprojektis, millega anti võimalus osaleda
noortevahetustes, vabatahtliku projektides, koolitustel ja seminaridel 172 noorele ja noorega töötavale
inimesele. Eestis toimunud rahvusvahelistest projektidest võttis otseselt osa üle 120 Eesti ja välismaa noore ja
noortega töötava inimese. Seiklejate Vennaskond laiendas ka oma tegevusi seoses rahvusvahelise vabatahtliku
tööga. Eesti vabatahtlikud osalesid Euroopa vabatahtliku teenistuse projektides Saksamaal, Hispaanias (2),
Prantsusmaal, Bulgaarias ja Rumeenias. Rahastuse sai projekt „Voices of Creativity – From Youth to
Youth!“, mille raames lähevad 12 Eesti, Hispaania ja Türgi noort vabatahtlikuks Mosambiiki, Indoneesiasse ja
Nepaali kuueks kuuks. Lisaks viibisid aastal 2013 Eestis kolm Itaalia interni, kes tegid oma praktikat
noorsootöö alal Lenardo da Vinci programmi raames. Esmakordselt võeti osa rahvusvahelisest
kodanikuühiskonna projektist „E.U. citizens with no frontiers“, mille rahastajaks oli Kodanike Euroopa
programm. Seiklejate Vennaskonna online vabatahtlike grupiga on liitunud üle 140 vabatahtliku ning meie
facebooki lehte (https://www.facebook.com/Seiklejad.Org) järgib üle 1100 inimese. Samuti külastab üle saja
inimese
päevas
meie
kodulehte:
http://www.seiklejad.org
ning
meie
blogil
(http://seiklejatevennaskond.blogspot.com) on 60 000 vaatamise. Kõik see annab märku sellest, et Seiklejate
Vennaskond jõuab üha rohkemate noorte ja noortega töötavate inimesteni. Järgnevalt anname ülevaate
suurematest ettevõtmistest.

Kohalik projekt „Vabatahtlike aktiivne kaasamine MTÜ Seiklejate Vennaskond noortele suunatud
tegevustesse“
Kuni 30. Aprillini 2013 toimus vabatahtlike kaasamise projekt "Vabatahtlike aktiivne kaasamine MTÜ
Seiklejate Vennaskond noortele suunatud tegevustesse", mille rahastajaks oli Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
Projekti raames kaasati Seiklejate Vennaskonna tegevustesse 68 püsivabatahtlikku, kes on abiks olnud erinevate
ürituste korraldamisel, uute projektide algatamisel ja partnerluste sõlmimisel. Projekti raames toimusid

infotunnid vabatahtlikust tööst ja mitteformaalse õppe võimalustest. Kokku loodi vabatahtlike kaasabil üle 40
uue partnerluse, ning algatatud 4 noortevahetuse projekti Eestis. Kaasati 57 osalejat antud perioodil
käimasolevatesse projektidesse, loodi seenior vabatahtlike projekt ja viis Euroopa vabatahtliku teenistuse
projekti. Aprillis 2013 toimusid analüüsikohtumised Tartus ja Tallinnas, kus arutati seni tehtu üle ja pandi paika
uusi plaane.
Seiklejate Vennaskond SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo maakondliku partnerina Valga – ja
Põlvamaal
Alates jaanuarist 2013 on Seiklejate Vennaskond SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo partner
Valgamaal ja Põlvamaal. Meie ülesandeks oli viia Euroopa Noored alane info kõigi antud maakondade noorte,
noortega töötavate inimeste ja otsusetegijateni. Korraldasime infotunde, minikoolitusi ja nõustasime
projektiideid. Meie poole sai pöörduda nii nõu saamiseks kui juba projektitaotluste nõustamiseks. Külastasime
noortekeskusi, koole, kolmanda sektori organisatsioone, kohalike omavalitsusi ja maavalitsusi. Meie eesmärgiks
oli aidata noorte head ideed teoks teha ning toetada nende vormimist edukateks taotlusteks. Kui aastal 2012
esitati Põlvamaal vaid kaks taotlust ja Valgamaal kolm, siis aastal 2013 on olukord tunduvalt muutunud.
Põlvamaal esitati kokku 8 taotlust, Valgamaal lausa 14, ning teame, et on valmimas ka mitmeid projekte aastaks
2014. Need olid vaid otseselt antud maakondadest esitatud taotlused, kuid lisaks tuleb arvesse võtta kasvav
Valgamaa ja Põlvamaa organisatsioonide partnerlusega välisprojektide arv, ning teistes maakondades esitatud
Valgamaal ja Põlvamaal toimuvad projektid. Seiklejate Vennaskonnal oli oluline roll programmi Euroopa
Noored alase teadlikkuse tõusul aastal 2013.

Noortevahetus „Life in Action!“

Noortevahetus „Life in Action!“ tõi Valgamaale 31 noort inimest Eestist, Suurbritanniast, Itaaliast, Kreekast ja
Rumeeniast ajavahemikus 21. august – 2. september 2013. Projekti korraldajaks oli Seiklejate Vennaskonnaga
seotud piirkondlik noortegrupp Valgamaa Seiklejad. Projektiga saavutati seatud eesmärgid: uuriti üheskoos, mis
on tervislikud eluviisid, ja mis need tähendavad eri riikide noorte jaoks, kaardistati oma tervislik seisund ja tehti
plaane selle parandamiseks, uuriti, mis on oluline toitumise puhul, mis toiduained on tervislikud, ning kuidas
saab oma toitumist muuta (mitmed osalejad muutsid oma toitumisharjumusi radikaalselt projekti ajal). Õppiti
mõistma kui oluline on hoolitseda oma vaimse tervise eest, leiti lahendusi, kuidas vältida stressi ning tehti
esimesed sammud meditatsiooni valdkonnas (meditatsiooni sessioon, vaikuse rännak). Samuti õpiti tundma eri
riikide sportimisvõimalusi, katsetati eri võimalusi tervislikumaks eluks (veetegevused, kanuutamine,
matkamine, vettehüpped, seikluspark, debatid trampliinidel, abseiling jne). Samuti õpiti aru saama, kuidas saab
sporti kasutada koostöö õppimiseks, kaasamiseks, sotsiaalse tõrjutusega võitlemiseks ning hirmudest
ülesaamiseks.
Projekti
blogi:
http://lifeinaction2013.blogspot.com/,
Youtube
kanal:
http://www.youtube.com/channel/UCGpwIz00TTODZIL9W8IFCkQ,
artikkel
Lõunalehes:
http://lounaleht.ee/?page=1&id=12891.

Noortevahetus „(Safe) Sex, (No) Drugs and Rock n’ Roll(?)“

Noortevahetus „(Safe) Sex, (No) Drugs and Rock n’ Roll(?)“ tõi Tartusse 28 noort Eestist, Hispaaniast,
Tšehhist, Rumeeniast ja Itaaliast ajavahemikus 12.-24. september 2014. Projekti korraldajaks oli Seiklejate
Vennaskonnaga seotud piirkondlik noortegrupp Tartumaa Seiklejad. Projekti eesmärgiks oli uurida võimalusi
ohutuks pidutsemiseks ning propageerida seda noorte seas. Peale projekti olid noored palju teadlikumad sellest,
kuidas ohutult pidutseda, ning olid valmis olema ka teistele eeskujuks. Nad on teadlikumad alkoholi ja
narkootikumide tarbimisega seotud riskidest, ning sellest, kuidas need mõjutavad inimese keha ja vaimu, ning
mis nende tarbimine kaasa võib tuua. Projekti käigus osalejad uurisid teistsuguseid vaateid alkoholile, rääkides
karskusliidu esindajaga või võrreldes kogemusi oma grupi liikmete vahel, kus oli nii karsklasi, kui neid, kes
pidasid veini joomist toidu kõrvale kultuuriliseks traditsiooniks. Samuti kuulsid projektis osalejad endise
narkomaani kogemusi, ning mõistsid paremini seda reaalsust, mis inimesega juhtub, kui ta satub sõltuvusse
narkootikumidest. Noored analüüsisid ka erinevaid seksuaalhaigusi ning said teadlikumaks erinevatest
võimalustest neid vältida. Arutleti ka tõsiste teemade üle nagu vägistamine, vägivald naiste suhtes ja
uimastamine. Projekti tulemusel leiti alternatiive tavalisele pidutsemisele ning jagati mõtteid, kuidas pidutseda
ohutult, kuid veeta suurepäraselt aega. Projekti facebooki leht: https://www.facebook.com/pages/SafeParty/542968939115704.

Noortevahetus „Explore Yourself!“

Novembri alguses toimus 11-päevane rahvusvaheline noortevahetus „Explore yourself“ („Avasta iseennast“),
mis tõi 3.-14. novembrini Põlva lähistele Mammaste spordikeskusesse kokku 30 aktiivset noort viiest riigist.
Osalejaid oli Poolast, Leedust, Hollandist, Eestist ja Rumeeniast. Ühiseks eesmärgiks oli iseenda identiteedi
avastamine, kasutades mitteformaalse õppe meetodeid. Projekt viidi läbi noortegrupi Põlvamaa Seiklejad
korraldamisel ja ELi toel. Projekti tulemusel oskavad osalejad nüüd paremini enda identiteeti defineerida, ning
olla julged selle üle, kes nad on väärtustades erinevusi ning nende jaoks ei ole nii oluline olla osa hallist massist,
vaid pigem isiksus ise. Osalejad õppisid projekti käigus analüüsima probleeme oma elus ning tegema plaane, et
ära kasutada erinevaid võimalusi. Nad oskavad paremini mõista kuidas on identiteet seotud eelarvamustega ning
kuidas olla tähelepanelik, et vältida stereotüüpide automaatset kasutamist. Samuti suurendas projekt sallivust
teistest kultuuridest pärit inimeste suhtes, või nende suhtes, kellel on lihtsalt teistsugused arusaamad ja
põhimõtted. Noortevahetus aitas osalejatel olla rohkem avatud uutele mõtetele ning neil on parem arusaam,
millised on diskrimineerimisega seotud probleemid teistes riikides ja Euroopas üldiselt ja millised on Euroopa
ühised väärtused. Nad oskavad ka paremini ise-enda eest seista ning astuda vastu diskrimineerimisele, olgu see
siis nende või kellegi teise vastu. Artikkel Lõunalehes: http://www.lounaleht.ee/index.php?page=1&id=13336.

Seiklejate Vennaskonna partnerlusel projektid:
Noortevahetus: „Migrating Arts”, Türgi (5)
Seminar „Future is ours 2.0“, Sloveenia (2)
Koolitus „Human Rights – volunteering and learning“, Türgi (2)
EVS projekt „Spio e.V.“, Saksamaa (1)
Kohtumine „Job shadowing 2.0 - for Peace and Sustainability“, Holland (1)
Õppevisiit „Bunica Beats the Drum”, Moldova (2)
Noortevahetus „(K)now the game!“, Sloveenia (6)
Koolitus „Yes to Yes!“, Hispaania (2)
Koolitus „Together we learn, Together we change: Seminar on Methodology and Quality of Peer Education!“,
Saksamaa (2)
EVS projekt „Emprendiendo Sostenibilidad“, Hispaania (1)
EVS projekt „Socio-culturalize me!“, Bulgaaria (1)
Seminar „Teacher Power!“, Moldova (2)
Partnerlusseminar „New Links For the Future!“, Inglismaa (2)
Koolitus „Inclusive sport for all“, Itaalia (2)
Koolitus „Let's do quality EVS in deprived urban and rural areas“, Armeenia (1)
Koolitus „Youth and (un)employability”, Itaalia (2)
Noortevahetus „Green is in“, Makedoonia (5)
Noortevahetus „Eco village Action“, Rumeenia (7)
Töövarjuprojekt „Job shadowing 2.0 - for Peace and Sustainability“, Mehhiko (1)
Partnerlusseminar „ Rural and Women Entrepreneurship“, Inglismaa (3)
Noortevahetus „Aim High, Choose Healthy!“, Portugal (5)
Koolitus „Progress III – EVS mentor training“, Itaalia (1)
Koolitus „Ignorance is curable... Be Included!“, Hispaania (3)
Koolitus „I do not know, and I don’t care!“, Hispaania (2)
EVS projekt „Una experiencia con la pedagogía Waldorf“, Hispaania (1)
EVS projekt „Solidarity and citizenship in Unis-Cité/2013/2014“, Prantsusmaa (1)
EVS projekt „Here There“, Rumeenia (1)
Noortevahetus „All the colours of the rainbow!“, Albaania (5)
Koolitus „Citizenship for you“, Küpros (5)
Koolitus „I can multiply!“, Norra (5)
Seminar „E.U. citizens with no frontiers“, Kreeka (1)
Koolitus „The Rural Leaders of Europe“, Rumeenia (3)
Noortevahetus „Joy Of Being Yourself!“, Bulgaaria (5)
Koolitus „Next Move“, Rumeenia (1)
Koolitus „Gender Equality Creators“, Gruusia (3)
Õppevisiit „Discover the Caucasus”, Armeenia (2)
Koolitus „TC on communication strategies for civil society organization“, Hispaania (3)
Koolitus „Inclusion cocktail“, Sloveenia (1)
Noortevahetus „Make it visible- Citizens...”Action”“, Gruusia (6)
Koolitus „Together for better living“, Aserbaidžaan (2)
Noortevahetus „Rural and urban youth development for environmental and cultural“, Hispaania (5)
Noortevahetus „Happy bus“, Armeenia (5)

Noortevahetus „Environmental Consciousness From Photo Frame”, Türgi (6)
Noortevahetus “Noah’s Pudding Day”, Türgi (5)
Noortevahetus “EU is your right!”, Itaalia (5)
Noortevahetus “Space for Dialogue”, Küpros (5)
Koolitus “Initiate Explore Dream Discover!”, Makedoonia (3)
Koolitus “Say "No" to Youth unemployment”, Läti (3)
Koolitus “The Role of Traditional Handcrafts in Intercultural Communication”, Türgi (3)
Koolitus “You(th) are the conflict manager!”, Rumeenia (2)
Partnerlusseminar “Youth for Future”, Poola (2)
Noortevahetus “Against all odds! European Youth dialogue for solidarity and respect against xenophobia and
racism!”, Saksamaa (6)
Koolitus “Walk Together”, Albaania (2)
Koolitus “Social Capital Generations”, Makedoonia (2)
Noortevahetus “Sentenced to Culture!”, Poola (7)
Koolitus “Together we learn, together we stop discrimination!”, Luksemburg
Koolitus “Lets Play and Let's Learn on The Lykian Road”, Türgi (2)
Koolitus “MPOWERING U2 LEAD UTH - Madeira Edition”, Portugal (2)
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2013

31.12.2012

73 052

310

1 500

0

74 552

310

74 552

310

914

0

7 157

0

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

66 481

310

Kokku lühiajalised kohustused

74 552

310

74 552

310

74 552

310

Varad
Käibevara
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevara
Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Võlad ja ettemaksed
Eraldised

Kokku kohustused
Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2013

2012

Annetused ja toetused

100 850

13 747

Kokku tulud

100 850

13 747

-98 371

-12 982

-2 479

-765

-100 850

-13 747

Põhitegevuse tulem

0

0

Aruandeaasta tulem

0

0

Tulud

Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Tööjõukulud
Kokku kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2013

2012

8 365

13 747

-23 819

-12 672

-2 479

-765

16

0

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest

90 659

0

Kokku rahavood põhitegevusest

72 742

310

72 742

310

310

0

Raha ja raha ekvivalentide muutus

72 742

310

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

73 052

310

Rahavood põhitegevusest
Laekunud annetused ja toetused
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest
Väljamaksed töötajatele
Laekunud intressid

Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Seiklejate Vennaskond MTÜ aastaaruanne 01.01.2013 - 31.12.2013.
Aruanne on esitatud eurodes (€) täpsusega 1 euro.
Aruande koostamisel on rakendatud arvestusmeetodeid, mis vastavad heale raamatupidamistavale ja Eesti Vabariigi seadusandlusele.
Aruanne kajastab mittetulundusühingu finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt.

Lisa 2 Tööjõukulud
(eurodes)

2013

2012

1 496

569

983

196

Kokku tööjõukulud

2 479

765

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

2 479

765

31.12.2013

31.12.2012

2

2

Palgakulu
Sotsiaalmaksud

Lisa 3 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2014
Seiklejate Vennaskond (registrikood: 80312742) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt
kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

HELERI ALLES

Juhatuse liige

27.06.2014

KATRIN TOE

Juhatuse liige

30.06.2014

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Muu mujal liigitamata koolitus

85599

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Mobiiltelefon

+372 58040569

Mobiiltelefon

+372 55590707

E-posti aadress

haaletaja@gmail.com

E-posti aadress

katrix@gmail.com

Veebilehe aadress

http://www.seiklejad.org

