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TÖÖTUBA RATA“TEL MTÜ ヲヰヱヶく A TEGEVU“E ARUANNE 

Teise tegevusaasta ┗@ﾉデWﾉ ﾉ;ｷWﾐWゲ ┑ｴW;WｪゲWﾉデ ﾐｷｷ WデデW┗ﾛデデW デﾜﾜvaldkond kui ka haardeulatus に 

Kindlasti ┗ﾛｷH ﾗﾉ┌ﾉｷゲｷﾏ;ﾆゲ ;ヴWﾐｪ┌ｴ┑ヮヮWﾆゲ pidada kaaspartnerina osalemint EL-i meetmest 

ずE┌ヴﾗヮW aﾗヴ Cｷデｷ┣Wﾐゲさ ヴ;ｴ;ゲデ;デ┌S ヴ;ｴ┗┌ゲ┗;ｴWﾉｷゲWゲ ｷﾐデWｪヴ;デゲｷﾗﾗﾐｷ-alases projektis さG;ｷﾐｷﾐｪ 
experience in the European Union's refugee migration problem issues, case studies and 

ｷﾐデWｪヴ;デｷﾗﾐ デﾗﾗﾉゲ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデざ, ﾏｷゲ ﾆ@ｷ┗ｷデ┌ゲ 2016. a juunis ning ┗@ﾉデ;H ヲヰヱΑく ; ゲ┌┗W ﾉﾛヮ┌ﾐｷく 
6 partnerriigi 3. sektori esindajate osalusel kuues erinevas riigis toimunud tegevustes oli 

Tﾜﾜデ┌H; R;デ;ゲデWﾉ MTÜ eestvedajaks erinevate projekti-kesksete loovlahenduste genereerimisel  

に logo ja projekti koondnimetus さPA““WORLDざ, samanimelise ｴ;ヴｷ┗; ゲｷゲ┌ｪ; ﾉ;┌;ﾏ@ﾐｪ┌SW 
ﾆﾗﾏヮﾉWﾆデｷ ┗@ﾉﾃ;デﾜﾜデ;ﾏｷﾐW ja kirjastamnineが ┗@ﾉｷゲﾛヮｷﾉ;ゲデW aﾗデﾗﾐ@ｷデ┌ゲW ﾐｷﾐｪ ヮ;Sﾃ;;ﾆデゲｷﾗﾗﾐｷ 
さPA““WORLD に MINU EE“TIざ WデデW┗;ﾉﾏｷゲデ;ﾏｷﾐW ﾃ; ﾉ@Hｷ┗ｷｷﾏｷﾐW Tﾉﾐ LｷﾉﾉWﾆ┑ﾉ; G┑ﾏﾐ;;ゲｷ┌ﾏｷゲ, samuti 

projektis osalevate riikide-organisatsioonide esindajate Eesti-ringreisi ning kohtumiste 

ﾆﾗヴヴ;ﾉS;ﾏｷゲWﾉく  S;ﾏ;┗ﾛヴS ﾗﾉ┌ﾉｷﾐW ﾗﾉｷ ﾆ; ﾗゲ;ﾉWﾏｷﾐW ヮヴﾗﾃWﾆデｷﾃ@ヴｪゲWデW デWｪW┗┌ゲデW WデデW┗;ﾉﾏｷゲデ;ﾏｷゲWﾉ 
ﾐｷﾐｪ ヮ@SW┗;デW ﾆﾗｴ;ﾉｷﾆW ﾆﾗﾗゲデﾜﾜヮ;ヴデﾐWヴｷデW ﾉWｷSﾏｷﾐW-kaasamine, mille tulemuseks on senise 

integratsiooni toeデ;┗; ﾆﾗﾗゲデﾜﾜ ﾃ@デﾆ┌ﾏｷﾐW aastal 2017, s.o. projekti-ﾃ@ヴｪゲWﾉt, nii HEAk-ｷが KÜSK-i 

kui ka MISA ning SA-ga Innove, samuti Siseministeerimi, siinsete pagulaskeskuste ja teiste 

asjaomaste struktuuridega. 

EデデW┗ﾛデデW ┗@ｷﾆWデヴ┑ﾆｷゲデW ｪWﾐWヴWWヴｷﾏｷゲW-kirjastamise alase teｪW┗┌ゲW ﾃ@デﾆ┌ﾆゲ ﾗﾐ WゲｷﾏWゲWが  
ヲヰヱヵく ; ｷﾉﾏ┌ﾐ┌S Vｷヴ┗W ﾆ┑ﾉ; ﾏ┌ヴSWﾆWWﾉゲW ゲWｷﾐ;ﾆ;ﾉWﾐSヴｷ ﾃ@ヴﾃWﾐ; ｷﾉﾏ┌ﾐ┌S ヲヰヱヶく ja 2017. a 

temaatiliste murdekeelsete kalendrite koostamine-v@ﾉﾃ;;ﾐSﾏｷﾐe ning ｴWデﾆWﾉ デﾜﾜゲ olevad  

EV juubeliaasta kalendri materjalid. Tｷヴ;;┥ ﾗﾐ デ@ﾐｷﾐｷ ｷgal aastal veidi kasvanud, mis annab 

tunnistust, et kohaliku ﾆﾗｪ┌ﾆﾗﾐﾐ; デ;ゲ;ﾐSｷﾉ ヮWWデ;ﾆゲW ﾏ┌ヴSWﾆWWﾉW ｴﾗｷSﾏｷゲデ ﾃ; ┗@@ヴデ┌ゲデ;ﾏｷゲデ 
┗@ｪ;ｪｷ ﾗﾉ┌ﾉｷゲWﾆゲく 
ヲヰヱヶく ; ﾃ@デﾆ┌ゲ regulaarne koostöö nutika taaskasutuse õpitöötubade korraldamisel nii 
Tallinna Rahvaülikooli kui ka ERKL-iga (tasulised kursused kevad- ja sügissemestril), samuti 
koostöövõrgustiku laiendamine erinevate piikondlike arenduskeskuste, naisteklubide jt 
seltsingutega.  
Tänu liikumisvõimaluste paranemisele on töötuba koostöös teiste käsitöömeistritega 
korraldanud ka mõned ühisaktsioonid – nii oleme saanud Harjumaal pakkuda paralleelselt 
naiste käsitööga ka nt koduste majapidamisriistade, aiatarvikute jt lõikeseadmete teritamise 
teenust.   
Üksikürituste ning pikemate kursustena toimusid 2016.a eesti- ja venekeelsed töötoad 
Tallinnas, Harjumaal ja Ida-Virumaal, samuti tasuta nonstop-töötoad erinevatel avatud 
Külaväravate üritustel ning kohalikel kohvikute päevadel. 
2017. a jätkub MTÜ tegevus nii taaskasutuse propageerimisel kui ka lõimumist toetavate 
tegevuste vallas. 
Töötuba Ratastel MTÜ kandideerib tänavusele ilusa eestikeelse firmanime tiitlile ning kaalub 
osalemist (keeleõpet toetavate seltskonnamängude komplektiga) 2018. a Nutikate 
Lahenduste konkursil.  
Ühtlasi on algatamisel uus 2-aastane lõimumist toetav aktiivse keeleõppe projekt, rahastuse 
eraldamise korral on töötoa olulisemateks koostööpartneriteks OÜ Lingatore, Tallinna 
Lilleküla Gümnaasium, Eesti Töötukassa, maakondlikud Ettevõtluse Arengukeskused, MTÜ 
Pagulasabi ning varjupaigataotlejate ajutised majutuskeskused Vaos ja Vägeval, kellega on 
juba eelnevalt kokku lepitud.  
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Töötuba Ratastel MTÜ 2016. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Varad   

Käibevarad   

Raha 210 1 017

Kokku käibevarad 210 1 017

Kokku varad 210 1 017

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 0 349

Kokku lühiajalised kohustised 0 349

Kokku kohustised 0 349

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 668 0

Aruandeaasta tulem -458 668

Kokku netovara 210 668

Kokku kohustised ja netovara 210 1 017
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Töötuba Ratastel MTÜ 2016. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2016 15.03.2015 -

31.12.2015

Tulud   

Annetused ja toetused 4 337 2 031

Tulu ettevõtlusest 2 939 690

Muud tulud 26 180

Kokku tulud 7 302 2 901

Kulud   

Mitmesugused tegevuskulud -7 760 -2 233

Kokku kulud -7 760 -2 233

Põhitegevuse tulem -458 668

Aruandeaasta tulem -458 668
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Töötuba Ratastel MTÜ 2016. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2016 15.03.2015 -

31.12.2015

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem -458 668

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -349 349

Kokku rahavood põhitegevusest -807 1 017

Kokku rahavood -807 1 017

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 1 017 0

Raha ja raha ekvivalentide muutus -807 1 017

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 210 1 017
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Töötuba Ratastel MTÜ 2016. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

Aruandeaasta tulem 668 668

31.12.2015 668 668

Aruandeaasta tulem -458 -458

31.12.2016 210 210
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Töötuba Ratastel MTÜ 2016. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupdamise aruanne on koostatud hea raamatupidamise tavaga,eurodes, ümardatud täiseurodeni.Raamatupidamine on tekkepõhine.

Lisa 2 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2016 31.12.2015

Füüsilisest isikust liikmete arv 2 2



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2017

Töötuba Ratastel MTÜ (registrikood: 80382568) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt

kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

VERONIKA NUTER Juhatuse liige 20.06.2017



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Muu huvikoolitus 85529 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 5034990

E-posti aadress triipkoodx@gmail.com


