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2007.majandusaasta aruanne on heaks kiidetud instituudi üldkoosolekul 31.mail 2008.a.

JTI juhatuse esimees :

1. JTI 2007.majandusaasta juhatuse tegevusaruanne
Jaan Tõnissoni Instituut on mittetulundusühing, mis töötab oma põhikirja alusel ja
projektimeetodil. 2007.aastal jätkus instituudi tegevus väljakujunenud programmide alusel,
mida realiseeriti instituudi keskustes. Tehti ettevalmistusi uue – maailmahariduse keskuse
tegevuse alustamiseks, mille töö käivitus 2008.a. veebruaris.
2007.aastal töötas Jaan Tõnissoni Instituudis alaliselt keskmiselt 8 inimest, kellele arvestatud
palgasumma aastas oli 1 262 399 krooni. Peale selle maksti aasta jooksul palka lektoritele,
ekspertidele, tõlkidele jt. töövõtulepingute alusel 432 360 krooni.
Instituudi tööd korraldas 1-liikmeline juhatus. Juhatuse liikmele tasu ei makstud. Samas
maksti juhatuse esimehele tegevjuhina aasta jooksul tasu kokku 120 000 krooni.
Järgnevalt Jaan Tõnissoni Instituudi tegevusaruanne instituudi keskuste kaupa:

KODANIKUHARIDUSE KESKUS
1. 2007/2008 Civitas International Exchange Program.
See on projekt, mille algusajad ulatuvad 1995. aastasse. Praeguseks on projekt juba mõnda
aega töötanud ühe-ja –sama mudeli kohaselt. Selle mudeli järgi töötab Jaan Tõnissoni
Instituudi Kodanikuhariduse keskus ( JTI KHK ) partnerluses Läti ja Leeduga ning USA
Illinois (meie vahetu partner), Iowa ja Indiana (partnerluse üldkoordinaator) osariigiga.
Projekt on väga laialdase rahvusvahelise levikuga, ühendades rohkem kui 60 riiki üle maailma
ning pea kõiki USA osariike. Projekt kasutab USA föderaalvalitsuse poolt eraldatud rahalisi
vahendeid ning selle peakoordinaator asub Californias Calabasases (Centre for Civic
Education).
Projektiaasta jooksul (juunist 2007 mai lõpuni 2008) on JTI KHK-l võimalus kasutada
ameerika doonori finantseeringut selleks, et:
a)
levitada Eestis kodanikuhariduse aktiivseid õppemeetodeid, milleks tõlgitakse
USA partnerite õppe-metoodilisi materjale, paljundatakse neid ning viiakse nende abil läbi
õpetajate täiendkoolitust. 2007.aastal tõlgiti ja adapteeriti algklassidele mõeldud metoodiline
marerjal “Foundations of Democracy” ning viidi selle põhjal 2007. aasta sügisel USA
treenerite kaasabil läbi kaks õpetajakoolitust (ühepäevane Tartus ja kahepäevane Tallinnas).
Samuti viidi 2007. aasta suvel läbi vene õppekeelega koolide ühiskonnaõpetuse õpetajatele
mõeldud projekti “Kodanik” kahepäevane koolitus, kus treeneriks oli JTI KHK enda personal
ning kasutusel olid USA metoodiliste materjalide adapteeritud tõlked.
b) korraldada pedagoogide ja haridustegelaste vahetust Eesti ning Illinois’ osariigi
vahel.
2007. sügisel külastasid Eestit projekti koordinaatorid Calabasasest ning oktoobris/novembris
vahetud partnerid Illinois’ osariigist, kes viisid siin läbi õpetajakoolitust.
Märtsis 2008 külastab 4-liikmeline Eesti delegatsioon Illinois’ osariiki (Chicagot) ning aprillis
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2008 saabub Eestisse nädalasele vahetuskülaskäigule 5-liikmeline Illinois’ delegatsioon.
2007. aasta juulis oli 8-liikmelisel Eesti õpilasdelegatsioonil projekti raames võimalik osa
võtta ülemaailmsest projekti “Kodanik” õpilaskogunemisest Washingtonis.
Projekti Civitas International Exchange Program eesmärgiks on levitada Eesti
üldhariduskoolide õpetajate hulgas demokraatiahariduse jaoks kohaseid aktiivseid
õppemeetodeid, rikastada Eesti õppe-metoodilist kirjavara, pakkuda Eesti õpetajatele
professionaalse arengu võimalusi õpetajate vahetuse kaudu ning tutvustada USA partneritele
Eesti ühiskonda ja selle probleeme.
Igal aastal toimub Civitas International liikumise aastakongress, kus kohtuvad omavahel
kõikide projektis osalevate riikide rahvuslikud koordinaatorid. Selle projektiaasta
maailmakongress toimub mais 2008.
2. Projekt Deliberation in Democracy (DID).
Projekti rahastab USA föderaalvalitsus ja sellesse on kaasatud mitmed Euroopa ning ka Aasia
riigid ning nende partneritena USA osariigid. Projekti periood kestab septembrist 2007
augusti lõpuni 2008. JTI KHK osaleb DID-is kolmandat aastat. Meie partneriks on Colorado
osariik USA-s. Selle projekti põhisisuks on arutlustundide läbiviimine õpilastega
vastuolulistel demokraatia-alastel teemadel. Tunnid viiakse läbi erimetoodika abil ning nende
teemad on vahetute partnerite (Eesti – Colorado) koolide jaoks jaoks ühised.
Projekti jaoks tõlgitakse tundide vestlusmaterjal ning metoodilised juhendid. Õpetajad, kes on
projekti kaasatud - nii Eestist kui Coloradost 8 õpetajat neljast koolist – viivad õppeaasta
jooksul oma õpilastega erimetoodika (Structured Academic Controversy – SAC) abil läbi
kokku kolm erinevatel vastuolulistel teemadel (controversial issues) tundi. Iga tunni eel
toimuvad JTI KHK-s õpetajate metoodilised koosolekud Professional Development Session –
PDS), kus arutatakse läbi järgmise tunni temaatika ning korratakse üle metoodika.
Tundide läbiviimise järel korraldatakse aprillis 2008 Eesti ja USA poolel osalenud koolide ja
klasside ühine telekonverents, mille teemaks on valitud üks aasta jooksul tunnis läbiarutatud
küsimustest.
Projekt sisaldab endas ka õpetajavahetust. Detsembris 2007 käis 3-liikmeline Eesti
delegatsioon Denveris (Colorado), kus osales Colorado osariigi iga-aastasel ühiskonnaõpetuse
õpetajate suurkoosolekul. Märtsis 2008 tuleb Eestisse 4-liikmeline Colorado õpetajate
delegatsioon.
Projektiaasta lõpetamiseks korraldatakse 2008. aastal kogu DID võrgustiku aastakoosolek,
mis seekord leiab aset meie partnerite juures Denveris.
Projekti väljundiks on Eesti õpetajate professionaalne areng nii uue metoodika õppimise kui
USA kolleegide külastamise kaudu ning õpilastele metoodiliselt vahelduslike tundide
pakkumine, mille käigus nad omandavad uusi oskusi ja väärtushinnanguid.
3. Tarbijakodakondsuse koostöövõrgustik (CNN).

Tegemist on aastal 2000 alanud JTI KHK koostöö jätkuga Põjamaadega ja Baltimaadega
tarbijahariduse valdkonnas. Koostöövõrgustik koondab ca 30 erinevat Euroopa
tarbijaharidusega tegelevat institutsiooni ning seda koordineerib Hedmark’i ülikool Norrast.
Selle koostöö eesmärgiks on varasematel projektiaastatel välja töötatud tarbijahariduse alaste
teadmiste ja materjalide rahvusvaheline levitamine ning värskendamine. Projekti tegevusteks
JTI KHK jaoks on osalemine koostöövõrgustiku töökohtumistel ning töörühmades.
Projekti väljundiks on Eesti tarbijahariduse alase teadmise ja oskuste kursishoidmine
rahvusvaheliste suundumustega ning selle teadmise ärakasutamine haridusalaste materjalide
koostamises ning õpetajakoolituses.
4. Inimõiguste ja kodanikuhariduse koostöövõrgustik (Democracy and Human Rights
Education - DARE).
JTI KHK osales täisliikmena DARE eelmises projektis aastatel 2003 - 2006. 2007. aastal sai
projekt jätku ning JTI KHK on ka seekord DARE projekti täisliige.
DARE eesmärgiks on Euroopa mastaapides koostöövõrgustiku arendamine, mille kaudu
edendatakse osalevates riikides inimõiguste ja ühiskonnaõpetuse õpet, seda rõhuasetusega
täiskasvanud elanikkonnale. DARE liikmeskond – ca 20 organisatsiooni - on jagatud
temaatilisteks töörühmadeks. JTI KHK kuulub koos Leedu, Saksamaa, Itaalia ja
Suurbritanniaga töörühma n. 3, mille ülesandeks on uudsete võimaluste pakkumine
ühiskonnaõpetuse edandamiseks Euroopa täiskasvanuhariduses.
Märtsis 2008 toimus Tallinnas töörühma nr. 3 arenduskoosolek, millel kavandati meie
töörühma tegevust 2008. aastaks ja perspektiivis aastani 2010, mil projekt lõppeb.
Projekti peamiseks tulemuseks on teadmiste ja kogemuste omandamine partneritelt
täiskasvanuhariduse vallas, et seda siis oma tegevuses ära kasutada. Oluline on ka Eesti
kohalolek projektis ning meie riigi esindamine rahvusvaheliselt.
5. JTI KHK on projektide väliselt mitmete rahvusvaheliste koostöövõrgustike nagu CiCE,
European Civic Forum, Politeia jt. liige. (JTI KHK juhataja on European Civic Forum’i
direktorite kogu liige.)
6. JTI KHK juurde on UNESCO otsusel aastal 1999 rajatud UNESCO
kodanikuhariduse ja mitmekultuurilise hariduse õppetool.
Õppetool pakub rahvusvahelist ekspertiisi ning osaleb erinevates projektides kutsutud
eksperdina. Võimalusi kasutades annab õppetool koopereerunult JTI KHK teiste projektidega
aga ka iseseisvalt välja mitmesuguseid materjale ja trükiseid.
2007./2008. on õppetooli juhataja (ja KHK juhataja ühes isikus) osalenud rahvusvahelise
ekspertgrupi liikmena Euroopa Nõukogu kahes töörühmas, mille ülesandeks on olnud
demokraatia- ja kodanikuhariduse alaste metoodiliste materjalide väljatöötamine Euroopa
riikide üldharidus- ja kõrgematele koolidele ning täiskasvanukoolituse jaoks.
KOOLITUSKESKUS
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1. PEDAGOOGIDE TÄIENDKOOLITUS
1.1. KURSUSED EESTI ÕPPEKEELEGA KOOLIDE ÕPETAJATELE

KURSUSE NIMETUS

TOIMUMISE
KUUPÄEV

OSALEJATE
ARV

* AJALOO- JA ÜHISKONNAÕPETUSE
ÕPETAJATE TÄIENDKOOLITUSKURSUS
I-II

01.11.07
11.12.07

19
14

* AJALOO-JA ÜHISKONNAÕPETUSE
ÕPETAJATE TÄIENDKOOLITUSKURSUS (TARTU)
I-II

30.10.07
03.12.07

19
18

* PÕHIKOOLI ÕPITULEMUSED AJALOOS

31.03.07

16

* PÕHIKOOLI ÕPITULEMUSED AJALOOS(TARTU)

28.03.07

13

* AJALOO ÕPITULEMUSED GÜMNAASIUMIS
I-II

15.11.07
16.11.07

29
32

* AJALOO ÕPITULEMUSED GÜMNAASIUMIS (TARTU)
I-II

23.11.07
24.11.07

21
20

*AJALOO ÕPITULEMUSED GÜMNAASIUMIS
I-II

10.01.07
11.01.07

24
25

22.01.07
13.03.07
17.05.07

23
24
26

20.01.07
12.03.07
15.05.07

15
19
20

* GÜMNAASIUMI EMAKEELE ÕPETAJATE
TÄIENDKOOLITUS

16.01.07
24.01.07
14.02.07

34
28
25

* GÜMNAASIUMI EMAKEELE ÕPETAJATE
TÄIENDKOOLITUS(TARTU)

06.03.07

14

* PÕHIKOOLI ÕPITULEMUSED EMAKEELES

19.02.07
12.03.07

32
30

* PÕHIKOOLI EMAKEELE ÕPETAJATE
TÄIENDKOOLITUS I-V

02.04.07
25.04.07
24.05.07
27.09.07
02.11.07

20
16
12
25
32

* PÕHIKOOLI EMAKEELE ÕPETAJATE
TÄIENDKOOLITUS(TARTU) V

20.01.07

26

* PÕHIKOOLI EMAKEELE ÕPETAJATE
TÄIENDKOOLITUS(TARTU) I-V

29.03.07
10.05.07
7.6.7
25.09.07
30.10.07
12.02.07
02.03.07

* AJALOO ÕPETAJATE
TÄIENDKOOLITUS

III-V

* AJALOO-JA ÜHISKONNAÕPETUSE ÕPETAJATE
TÄIENDKOOLITUS (TARTU) III-V

* PÕHIKOOLI MATEMAATIKA ÕPETAJATE
TÄIENDKOOLITUS I-V

14
16
19
20
18
21
15

20.03.07
13.04.07
19.05.07

28
22
21

* PÕHIKOOLI MATEMAATIKA ÕPETAJATE
TÄIENDKOOLITUS (TARTU) I-V

22.02.07
06.03.07
23.03.07
12.04.07
13.06.07

12
11
29
9
10

*PÕHIKOOLI ÕPITULEMUSED MATEMAATIKAS

06.01.07

32

*PÕHIKOOLI ÕPITULEMUSED MATEMAATIKAS(TARTU)

05.01.07

37

* GÜMNAASIUMI MATEMAATIKA ÕPETAJATE
TÄIENDKOOLITUS I-II

17.11.07
01.12.07
10.12.07
15.12.07

30
28
32
13

* GÜMNAASIUMI MATEMAATIKA ÕPETAJATE
TÄIENDKOOLITUS (TARTU) I-II

24.11.07
08.12.07

31
21

* ALGKLASSIDE ÕPETAJATE TÄIENDKOOLITUS
I-V

15.02.07
21.03.07
19.04.07
25.05.07
05.06.07

33
36
27
23
21

22.02.07
23.03.07
09.05.07
23.05.07
15.06.07

20
32
18
19
17

09.05.07
18.07.07
19.07.07
20.07.07

11
11
11
11

* POISTE TÖÖÕPETUSE ÕPETAJATE TÄIENDKOOLITUS
(VANA-VIGALA) I-IV

10.08.07
11.08.07
12.08.07
13.08.07

18
18
18
18

*POISTE TÖÖÕPETUSE ÕPETAJATE TÄIENDKOOLITUS
(VANA-VIGALA) I-IV

26.10.07
27.10.07
28.10.07
29.10.07

12
12
12
12

* ALGKLASSIDE ÕPETAJATE TÄIENDKOOLITUS
I-V (TARTU)

* KLASSIÕPETAJATE TÄIENDKOOLITUS-SEIKLUSKASVATUS
(RAPLA)I
(JÄRVAMAA) II-IV

1.2. KURSUSED VENE ÕPPEKEELEGA KOOLIDE ÕPETAJATELE
KURSUSE NIMETUS

TOIMUMISE
KUUPÄEV

* AJALOO ÕPITULEMUSED GÜMNAASIUMIS

06.12.07
07.12.07

OSALEJATE
ARV
26
27

1.3. KURSUSED EESTI JA VENE ÕPPEKEELEGA KOOLIDE ÕPETAJATELE
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KURSUSE NIMETUS

TOIMUMISE
KUUPÄEV

* INGLISE KEELE ÕPITULEMUSED GÜMNAASIUMIS

31.01.07
07.02.07
21.02.07
28.02.07
14.03.07

OSALEJATE
ARV
35
29
26
25
32

Kokku toimus 2007. aastal 82 õppepäeva 1770 osalejaga
LISA. TÄIENDKOOLITUSREIS
KOOSTÖÖS GERMALO REISIBÜROOGA 29.07-05.08 KOOLITUSREIS SITSIILIASSE.
TEEMA ”VANA-ROOMA AJALUGU, KIRJANDUS, KULTUUR”
36 OSALEJAT

2. RIIGIEKSAMITE ETTEVALMISTUSKURSUSED
2.1. LÜHIKURSUSED
AJAVAHEMIKUS JAANUAR - MAI 2007 TOIMUSID 27-45-TUNNISED VABAHARIDUSLIKUD RIIGIEKSAMITE
ETTEVALMISTUSKURSUSED JÄRGMISTES ÜLDHARIDUSAINETES:
AINE NIMETUS

OSALEJATE
ARV

INGLISE KEEL

13

AJALUGU

19

KEEMIA

15

KIRJANDIÕPETUS

10

ÜHISKONNAÕPETUS

22

Kokku 65 õpilast, 79 õppevalikut

INIMÕIGUSTE KESKUS
„Eesti valmisoleku suurendamine asüülitaotlejate sulandumiseks ühiskonda ESF
EQUAL programmi raames“
Jätkus 2005.aastal alanud kolmeaastane projekt, mida rahastatakse 75% ulatuses Euroopa
Liidu Sotsiaalfondi EQUAL programmi vahenditest ja 25% ulatuses Eesti riigi toetusest.
Projekti partneriks Eestis on Sotsiaalministeerium, kes otseselt vastutab varjupaigataotlejatega
seonduva eest Eesti riigis. Rahvusvahelisteks parneriteks on sarnaseid projekte realiseerivad
organisatsioonid Hollandist, Suurbritanniast ja Slovakkiast.
2007.a. valmis projekti raames varjupaigataotlejate integratsiooniprogramm ja tegevuskava
ning varjupaigataotlejatega tegelevate isikute koolituskava. Viidi läbi II avaliku arvamuse

uuring, mille tulemusi võrreldi 2006.a. läbi viidud uuringu tulemustega ja analüüsiti, kas ja
kuidas on muutunud Eesti inimeste suhtumised varjupaigataotlejatesse.
Euroopa Komisjon avaldas juunis 2007 avalikuks aruteluks EL rohelise raamatu Euroopa
ühise
varjupaigasüsteemi
tuleviku
kohta
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/et/com/2007/com2007_0301et01.pdf)
Arvestades projekti olemust taotleti muudatuste tegemist projekti tegevuskavas, et
keskenduda ka Rohelise Raamatu seisukohtade analüüsimisele ja sealt Eesti asüülitaotlejate
integratsiooniprogrammi jaoks vajalike järelduste tegemisele ning Eesti valmisoleku ja
suutlikkuse analüüsimisele neid eesmärke saavutada. Samuti teostati Eesti Euroopa Liidu
poliitika vastavate teemade analüüsimine. Kõik projekti raames koostatud dokumendid ja
ekspertanalüüsid on esitletud projekti kodulehel www.jti.ee.
2007.a. projekt „Rahvusvahelise kaitse saanud isikute integreerimine Eesti ühiskonda”
Periood: 01.02.2007-31.12.2007
Projekt eesmärgid:
 Eesti Vabariigis kaitse saanud isikuid puudutava olukorra kaardistamine ja analüüs antud isikutega tegelevate riigi struktuuride töö ülevaade, õigusaktide ülevaade ja
analüüs, õiguste ja sotsiaalse kaitse ülevaade ning analüüs, ülevaade haridusest
rahvusvahelise kaitse saanud isikute ja nende pereliikmete haridusvõimalustest;
 kaitse saanud isikutega tegelevate mittetulundusühingute andmebaasi koostamine, nende
koostöövõrgustiku käivitamine, kogemuste vahetamise ja koolitusega alustamine;
 kaitse saanud isikute leidmine ja taustinfo kogumine. Süvaintervjuude ning küsitluste
kaudu selgitada välja nende läbielamised, vajadused, probleemid, ootused ning soovid.
Nende isikute vähesuse tõttu on oluliseks märksõnaks „individuaalne lähenemine”;
 toetada kaitse saanud isikute integreerimist ühiskonda, abistada õiguste ja kohustuste
informeerimisel ning elluviimisel;
 kaitse saanud isikutega pidev kontakti hoidmine, konsulteerimine ning nõustamine;
 pakkuda ka sotsiaalabi läbi erinevate koolituste ja töögrupi;
 süvendada dialoogi kohalike omavalitsusametnike ja kaitse saanud isikute vahel (ühised
kohtumised, koolitused-töögrupp, 3-päevane suvelaager), kaitse saanud isikute
elukohajärgsete kohalike omavalitsuste (KOV) koostöö käivitamine, koolitused KOV
ametnikele ja poliitikutele;
 teabekanalite loomine (infovihik kuni 5 keeles, tasuta telefoni hotline telefoniteenus
korduma kippuvate küsimustega ja web-materjal);
 avalikkuse teavitamine ja sallivuse suurendamine;
 meedia kaasamine rahvusvahelise kaitse saanud isikute teema käsitlemisse;
Projektiaasta lõpuks:
1. oli loodud usalduslik suhe rahvusvahelist kaitset saanud isikutega Eestis. Jaan
Tõnissoni Instituudi poole pöörduti ning pöördutakse endiselt küsimuste ja muredega meid usaldatakse,
2. olid valminud ekspertide poolt põhjalikud koolituskavad integreerimaks kaitsealuseid
eesti ühiskonda ning ülevaated/analüüsid Eestis toimuva kohta,
3. on ka projekti raames 6 keeles valminud infovoldikud, mis kajastavad rahvusvahelist
kaitset saanud isikute õigusi ning kohustusi. Nimetatud voldikuid on jaotatud nii
ametiasutustesse, kui ka erinevatesse organisatsioonidesse,
4. loodi erinevatest organisatsioonidest ja MTÜdest koosnev koostöövõrgustik. Lisaks
oleme saanud koostööpartnerid Soomest, Jyväskyläst.
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2008. aasta projekt „Varjupaigataotlejate ja rahvusvahelise kaitse saanud isikutega
tegelevate töötajate koostöömudeli aluste väljatöötamine ning katseline käivitamine”
Periood: 01.02.2008-31.12.2008
Projekt eesmärgid:
Projekti eesmärgiks on õpetajate ja sotsiaaltöötajate tööalase kompetentsi tõstmine
pagulasteemal läbi läbiviidavate koolituste (kuni 30 osalejat) ja õppereisi Soome(kuni 10
osalejat). Koolitused lõppevad õpetajate ja sotsiaaltöötajate iseseisva tööga, mida projekti
käigus juhendatakse ja vastastikku hinnatakse. Projekti kodulehele luuakse projekti toimumise
ajaks foorum, mis hõlmab koolituse läbinutelt tagasiside saamist, kodutööks antud ülesannete
tegemist ning lisaks on iga koolitusel osalenu kohustatud andma teise tööle omapoolse
kommentaari. Õppereisi tulemusena loodame õppida Soome kogemustest ja vältida vigu ning
olukordi, millega on Soome kolleegid seisnud silmitsi oma tegevuse algusaegadel. Koolituse
tulemusena saavad õpetajad ja sotsiaaltöötajad tutvuda ka töö praktilise küljega. Projekti
üheks oluliseks eesmärgiks on varjupaigataotlejatele suunatud sotsiaalse abi suurendamine
läbi kohanemiskursuse. Kohanemiskursust võib vaadelda sotsiaalabi tugiteenusena, mille
katseline käivitamine toimub antud projekti raames Illuka Varjupaigataotlejate
Vastuvõtukeskuses 2 korda kuus. Kursuse eesmärgiks on luua varjupaigataotlejatele
elamisväärsemad elutingimused läbi individuaalse teraapia ja rühmatöö. Kohanemiskursuse
töösse on kaasatud Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskuse ja Illuka Vallavalitsuse
sotsisaaltöötajad, et omandada esmalt vajalikud teadmised ning hiljem jätkata alustatud
tugiteenuse läbiviimist.Projekti tegevus keskendub peamiselt Ida-Virumaal, Illuka vallas
asuvate ning pagulastemaatikaga kokkupuutuvate asutuste tihedamale ning tõhusamale
koostööle. Läbi projektipartnerite vaheliste regulaarsete töökoosolekute selguvad sihtrühmaga
igapäeva töös esile kerkinud probleemid, mille parandamiseks püütakse ühiste jõudude ja
teadmistega lahendusi leida.
Projekti partneriteks on: Illuka Põhikool, Illuka Vallavalitsus, Illuka Varjupaigataotlejate
Vastuvõtukeskus ja Jyväskylä Immigrant Services
Alates 2007. aasta algusest, oleme loonud hea ning usaldusväärse kontakti nii
varjupaigataotlejatega, Eestis juba kaitset saanud isikutega kui ka antud valdkonnas tegeleva
kõige tähtsama ülemaailmse organisatsiooniga UNHCR.
Jaan Tõnissoni Instituut on saavutanud hea maine varjupaigataotlejate ja juba pagulase
staatuse saanud isikute seas. Jõudumööda katsume aidata kõiki abivajajaid ka
projektitegevuste väliselt. (nt. Juriidilise abi andmine, töökohtade leidmine,
integratsiooniprobleemide lahendamisel üldisemalt jne.).
Tänu headele ning usaldusväärsetele suhetele UNHCR Stokholmi kontoriga, on
projektijuhtidel avanenud võimalus osaleda erinevatel ekspertkoosolekutel ning olla rohkem
kursis toimuvaga nii meil kui mujal. UNHCR konsulteerib vajadusel JTI-ga Eestile antavate
hinnangute osas.
Üheks suurimaks tulevikueesmärgiks oleme seadnud usaldusväärse ning kvaliteetse
õigusabiteenuse pakkumise. Hetkel ei osuta Eestis varjupaigataotlejatele mainitud teenust
ükski organisatsioon (inim- ja rahalise ressursi ning huvipuuduse tõttu). Oleme algatanud
selleks kontakti Audentese Ülikooliga

MAAILMAHARIDUSE KESKUS
Alates 2008.a. veebruarist töötab instituudis uus – maailmahariduse keskus, mis on alustanud

3-aastase projekti “Vaata ja Muuda – maailmaharidus dokumentaalfilmide kaudu”
realiseerimist.
Projektipartnerid: People in Need (Tšehhi vabariik, projekti juhtpartner), People in Peril
(Slovakkia) ja Citizenship Education Centre (Poola)
Rahastajad: Euroopa Komisjon (85 %), EV Välisministeerium (5 %), omaosalus (10 %)
Üldine eesmärk: tõsta Eesti elanikkonna teadlikkust globaalprobleemidest ja põhja-lõuna
suhetest ning julgustada aktiivselt tegutsema maailma vaesuse vähendamiseks.
Spetsiifiline eesmärk: aktiivselt toetada maailmaharidust neljas uues EL liikmesriigis
kasutades audiovisuaalseid õppevahendeid (dokumentaalfilme ja didaktilisi materjale).
Sihtgrupid: koolinoored (14-19 a.), koolide filmiklubide juhid, õpetajad, õpetajate koolitajad,
tuleviku õpetajad ja filmitudengid.
Tegevused:
1. Õppematerjalide tootmine ja levitamine (materjalide paketid erinevatel globaalsetel
teemadel nagu: aastatuhande arengueesmärgid, naised ja areng, kliimasoojenemine, õiglane
kaubandus, konfliktid ja areng jne.);
2. Filmide näitamine koolides ja filmifestivalidel;
3. Filmikogu loomine koolides ja filmiklubides kasutamiseks;
4. Õpetajate ja koolitajate koolitamine,
5. Eestkostetöö maailmahariduse teemadel: ajakirja Haridus erinumbri väljaandmine ja
õppekava arendajate koolitamine maailmahariduse koha tugevdamiseks õppekavas;
6. Filmiklubide loomine ja toetamine;
7. Töötoad ja suvekool filmiklubide juhtidele,
8. Filmivõistlus tudengitele,
9. Ekspertgrupi loomine ja koosolekute korraldamine,
10. Projekti veebilehe loomine ja ülalpidamine;
11. Koolivõrgustiku loomine ja ülalpidamine,
Konkreetsed tulemused:
1. Õppematerjalid (dokumentaalfilmid ja didaktilised materjalid) on aktiivses kasutuses
õpetajate ja filmiklubide poolt,
2. Õpetajad, õpetajate koolitajad, tuleviku õpetajad ja filmitudengid on koolitatud
maailmahariduse teemadel filmide kaudu ning kasutama filme õppetöös;
3. Rahvusvaheline võrgustik koolide ja ekspertide vahel kogemuste vahetamiseks ja teine
teiselt õppimiseks
16.mail 2008.a.
___________________________
Agu Laius - juhatuse esimees
2. 2007. MAJANDUSAASTA RAAMATUPIDAMISE ARUANNE
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2.1. Jaan Tõnissoni Instituudi juhatuse deklaratsioon 2007. majandusaasta
raamatupidamise aruande juurde

Jaan Tõnissoni Instituudi juhatuse poolt koostatud 2007.majandusaasta raamatupidamise
aruandes kasutatav arvestuspõhimõtete ja informatsiooni esitlusviis on kooskõlas Eesti hea
raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti
Vabariigi Raamatupidamise seadusega, mis jõustus 01.01.2003. ja mida täiendavad Eesti
Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel
on lähtutud ka muudest Eesti Vabariigi seadustest, millega reglementeeritakse aruannete
koostamist.
Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt MTÜ Jaan Tõnissoni Instituut
vara ja kohustusi ning finantsseisundit ja majandustegevuse tulemust.
Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel.
Juhatuse hinnangul on JTI raamatupidamiskohustuslasena jätkuvalt tegutsev organisatsioon.

Aastaaruande koostamispäev

Juhatuse esimees

16.05.2008.

Agu Laius

2.2. Bilanss ( kroonides )

Lisa
nr.

Majandusaasta
lõpul
algul
31.12.07.
01.01.07.

AKTIVA
Käibevara
Pangakontod
Nõuded ostjate vastu
20022
Maksude ettemaksed
Muud lühiajalised nõuded
116577
Viitlaekumised
1334
Tulevaste perioodide kulud

2

1367265
3
11800

9

876295

71432
0
207814
4
2701

3
5

Käibevara kokku
Põhivara
Mitmesugused pikaajalised nõuded

6

Põhivara kokku
AKTIVA KOKKU

6169

6265

1667181

1020493

3918

3918

3918

3918

1671099

1024411

125764
1365
41894
48000
1450086

44740
54057
52679
24900
828289

1667109

1004665

19746
- 15756

14043
5703

3990

19746

1671099

1024411

PASSIVA
Lühiajalised kohustused
Ostjate ettemaksed
Võlad tarnijatele
Maksuvõlad
Võlad töövõtjatele
Tulevaste perioodide ettemakstud tulud
Lühiajalised kohustused kokku
Netovara mittetulundusühingus
Eelmiste perioodide tulem
Aruandeperioodi tulem
Netovara kokku
PASSIVA KOKKU

7
8
9
9
10

2.3. Tulude ja kulude aruanne ( kroonides )
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Lisa nr.

2007

2006

TULUD
Annetused ja toetused
Sihtotstarbelised
Valitsuse sihtfinantseerimine 11
Muud projektid
Kokku annetused ja toetused

1916560
885386
2801146

2270754
492000
2762754

Tulu majandustegevusest

1096144

949007

3898090

3711761

497987

1027013

364497
503127
1365611

202515
557355
1786883

245329
36390
281719

239214
35667
274881

1694759
559271
5084
2259114

1228348
405371
3685
1637404

10103

8224

KULUD KOKKU

3916547

3707392

PÕHITEGEVUSE TULEM

- 18457

4369

2701
2701

1334
1334

12

TULUD KOKKU
KULUD
Sihtotstarbelised kulud
Valitsuse sihtfinantseerimise projektide
otsesed kulud
Muude projektidega seotud otsesed
kulud
Koolituse otsekulu
Kokku
Mitmesugused tegevuskulud
Kontori rent
Sidekulud ( telefon, faks, internet )
Kokku
Tööjõukulud
Palgakulu
Sotsiaalmaks
Töötuskindlustusmaksed
Kokku
Muud kulud

FINANTSTULUD JA KULUD
Intressitulud pangakontodelt
KOKKU

ARUANDEAASTA TULEM
- 15756
2.4. Rahavoogude aruanne kroonides

5703

( kaudsel meetodil )
Aruandeaastal
01.01. – 31.12.07.
RAHAVOOD TEGEVUSEST
Majandustegevuse tulem

- 15756

Eelmisel aastal
01.01.-31.12.06.
5703

Rahavoogude muutus käibevara muutustest
Nõuded ostjate vastu
Muud lühiajalised nõuded
Maksude ettemaksed
Viitlaekumised
Tulevaste perioodide kulud
Kokku

8222
- 91237
- 71432
- 1367
96
- 155718

11667
106096
0
- 555
- 2327
114881

Lühiajaliste kohustuste muutus
Ostjate ettemaksed
Võlad tarnijatele
Maksuvõlad
Võlad töövõtjatele
Intressivõlad
Tulevaste perioodide ettemakstud tulud
Kokku

81024
- 52692
- 10785
23100
0
621797
662444

- 65908
- 157743
- 27976
- 24687
- 6333
207732
- 74915

RAHAVOOD TEGEVUSEST KOKKU

490970

45669

876295
1367265

830626
876295

490970

45669

Raha aruandeperioodi alguses
Raha aruandeperioodi lõpus
RAHA NETOMUUTUS

2.5. Netovara muutuste aruanne ( kroonides )

Eelmiste perioodide tulem
Aruandeaasta tulem
NETOVARA KOKKU

2007

2006

19746
- 15756

14043
5703

3990
2.6. Raamatupidamise aastaaruande lisad
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19746

Lisa 1.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud
arvestuspõhimõtted ja hindamisalused

JTI 2007.majandusaasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi
hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud
arvestuspõhimõtetele ja need põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise
seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud
juhendid.
Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel
hinnatakse iga nõuet eraldi.
Materiaalse põhivarana kajastatakse varasid maksumusega üle 40000 krooni ühiku kohta ning
kasutuseaga üle ühe aasta. Käesoleval hetkel JTI-l sellist vara ei esine.
Valitsuse sihtfinantseerimise vahendeid kajastatakse lähtudes RTJ 12 nõuetest brutomeetodil.
Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja
kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.
JTI rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil, mille puhul põhitegevuse
rahavoogude leidmiseks on korrigeeritud tulemit, elimineerides mitterahalistre tehingute ning
käibevarade ja lühiajaliste kohustuste muutuste mõju.

Lisa 2.

Pangakontod

Pangakontode jäägid on võrreldud pankadega, nende jäägid raamatupidamiskontodel
võrduvad pangakontode väljavõtetel näidatud jääkidega. Sularahamakseid ei teostata. Sellel
kirjel on kajastatud :
2007
2006
_____________________________________________________________________
Arvelduskontodel Eesti Ühispangas
1340241
875930
Arvelduskontol Hansapangas
27024
365
_____________________________________________________________________
Kokku :
1367265
876295

Lisa 3.

Nõuded ostjate vastu ja muud lühiajalised nõuded

Kirjel Nõuded ostjate vastu on kajastatud tasumata arved koolituste eest summas 11800
krooni. Nõudeid hinnatakse individuaalselt, bilansis on kajastatud töenäoliselt laekuvad
summad.
Muude lühiajaliste nõuete kirjel on kajastatud 2007.a. realiseeritud projekti, kuid
finantseerijate poolt tasumata kulud järgmiselt:
projektile “Eesti valmisoleku suurendamiseks asüülitaotlejate sulandumiseks ühiskonda ESF
EQUAL programmi raames ” Euroopa Sotsiaalfondilt summas 155861 krooni ja Eesti riigilt
51953 krooni.

Lisa 4.

Viitlaekumised

Viitlaekumiste kirjel on Eesti Ühispanga kontodel raha hoidmise eest arvestatud, kuid aasta
lõpuks laekumata pangakonto intress summas 2701 krooni.

Lisa 5.

Tulevaste perioodide kulud

Tulevaste perioodide kulud on ettemaksed perioodika tellimise eest 2008.aastaks summas
4007 krooni ja ettemaks Pagaripoisid OÜ-le summas 2162 krooni täiendkoolituskursuste
kohvipauside materjalide tellimiseks.

Lisa 6.

Muud pikaajalised nõuded

Kirjel Muud pikaajalised nõuded on kajastatud Kodanikuhariduse Keskuse poolt kasutatava
kontoriruumi rendi tagatisraha summas 3658 krooni ja õppeklassis kasutatava Saku Lätte
joogivee automaadi pudelite tagatisraha 260 krooni.

Lisa 7.

Ostjate ettemaksed

Ostjate ettemaksetena on arvestatud makseid summas 125764 krooni koolituskeskuse poolt
korraldatavate jätkukursuste eest, mis koosnesid mitmest õppepäevast, milledest osa toimusid
2008.aastal.

Lisa 8.

Võlad tarnijatele

Bilansireal Võlad tarnijatele kajastuvad võlgnevused summas 1365 krooni aruandeperioodil
saadud teenuste ja kaupade eest, mille maksetähtaeg saabus 2008.aastal.
Lisa 9.

Maksude ettemaksed ja võlad( kroonides )
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Kirjel Maksude ettemaksed on kajastatud 2006.a. detsembris arvestatud ja üle kantud
maksud, mille maksetähtaeg oli jaanuaris 2007.a. summas 71432 krooni ja kirjel Maksuvõlad
on kajastatud võlgnevus detsembris 2006 deklareeritud maksudest, mille maksetähtaeg oli
jaanuaris 2007.a. summas 41894 krooni.
2007
ettemaks
võlgnevus

2006

Maksuliik
Kinnipeetud tulumaks
Töötuskindlustusmaksed
Kogumispensioni maksed
Sotsiaalmaks

26409
1156
1517
42350

14588
692
1218
25396

19344
850
1429
31056

71432

41894

52679

Kokku :

Kirjel Võlad töövõtjatele on kajastatud detsembris 2007 arvestatud, kuid väljamaksmata
brutopalk summas 23100 krooni.

Lisa 10.

Tulevaste perioodide ettemakstud tulud

Kirjel Tulevaste perioodide ettemakstud tulud on kajastatud seisuga 31.12.2007. ettemakstud
valitsuse sihtfinantseerimise vahendeid projekti „Kodanik“ jätkamiseks 2008.a. summas
71607 krooni, kodanikuõpetuse arendamiseks organisatsioonilt Constitutional Rights
Foundation summas 155729 krooni ning Haridus.- ja Teadusministeeriumilt 60000 krooni
ajakirja Haridus erinumbri väljaandmiseks, milles tutvustatakse maailmahariduse teemat.
Sellel kirjel on kajastatud ka Euroopa Pagulasfondist rahastatud ja Siseministeeriumi poolt
kaasrahastatud rahvusvahelise kaitse saanud isikutega seotud projekti kasutamata vahendid
summas 105559 krooni, millega alustatati 2008.a. uut samadest allikatest toetatavat projekti.
Peale selle on bilansis tulevaste perioodide kulude katteks muid sihtotstarbelisi vahendeid
summas 331959 krooni Euroopa Komisjoni poolt ja Euroopa Liidu struktuurfondidest
rahastatavate projektide omafinantseeringu katteks, korruptsioonivastase tegevuse
arendamiseks 420954 krooni ja 304278 krooni kodanikuühiskonna arendamise projektide
toetamiseks.

Lisa 11.

Valitsuselt saadud sihtfinantseerimise arvestus ( kroonides )

Organisatsioon

Projekti nimetus

Summa

Center for Civic
Education

Projekt Kodanik

SA Archimedes Socrates
Eesti Büroo

Maaelanikkonna tarbijateadlikkuse tõstmine

Constitutional Rights
Foundation

Demokraatia arendamine

Euroopa Sotsiaalfond

Eesti valmisoleku suurendamine asüülitaotlejate
sulandamiseks ühiskonda ESF EQUAL programmi
raames
607754

Eesti riik

Eesti valmisoleku suurendamine asüülitaotlejate
sulandamiseks ühiskonda ESF EQUAL programmi
raames
202584

Euroopa Pagulasfond

Rahvusvahelise kaitse saanud isikute
integreerimine Eesti ühiskonda

169522
38531
226128

560034

Siseministeerium

Rahvusvahelise kaitse saanud isikute
integreerimine Eesti ühiskonda
112007
_________________________________________________________________________
Kokku:

Lisa 12.

1916560

Tulu majandustegevusest ( kroonides )

Tulude ja kulude aruandes kirjel Tulu majandustegevusest on näidatud aasta jooksul
läbiviidud tasuliste tegevuste tulu:
Tegevus

Tulu

2007
2006
Täiendkoolituskursuste korraldamine
1089830
910967
Internetti sissehelistamisteenus MTÜ-dele
0
3040
Õppeklassi kasutamine
4630
20000
Trükiste müük
1684
0
Konverentsiteenus
0
15000
___________________________________________________________________________
Kokku :
1096144
949007
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3. JTI juhatuse allkirjad 2007. majandusaasta aruandele

JTI juhatus on korraldanud 2007. majandusaasta aruande koostamise ning kiitnud
raamatupidamise ja tegevusaruande heaks esitamiseks ühingu liikmete üldkoosolekule.

16.mai 2007.a.

Juhatuse esimees

Agu Laius

