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Tegevusaruanne
Tegevusaruanne
MTÜ Sotsiaalrehabilitatsiooni Keskus Loksa on asutanud 2001 aastal.
Loksa Keskuses on kaks osakonda:
1. ambulatoorne vastuvõtt toimub Tallinnas, Madara 31;
2. statsionaar asub Loksal, Posti 17A, Harjumaa.
Sotsiaalrehabilitatsiooni Keskus (SRK) Loksa missioon on vähendada sõltuvusse
langenud inimeste arvu, andes neile vaimulikku,
psühholoogilist ja sotsiaalrehabilitatsioonilist abi.
Organisatsiooni struktuur: Keskuse tegevust juhib kaheliikmeline juhatus, kuhu kuuluvad
juhatuse esimees ja juhatuse liige. Organisatsioonil ei
ole liikmeid.
Statsionaarne vastuvõtt (ehk rehabilitatsioon): Posti 17A, Loksa. Statsionaarosakond
mahutab 10-12 inimest. Klient osaleb
rehabilitatsiooniprojektis kuni 10 kuu vältel. Keskuse statsionaaris viibib keskmiselt 25
sõltlast aastas. 10 aasta keskmine remissioon on 35%.
Statsionaaris on 3 kasvatajat (rehabilitoloog, religiooni spetsialist, tööteraapia
spetsialist/majandusjuht) ja religioonikonsultant.
Ambulatoorne vastuvõtt: Madara 31, Tallinn. Abi vajavaid sõltlasi ja nende lähedasi
võtavad vastu psühholoog ja sotsiaaltöötaja, kes viivad
läbi ka sõltlaste lähedaste nõustamist. Keskuse nõustamistoa vastuvõtul käib aastas u.
300 sõltlast ja nende lähedast.
Töös sõltlastega kasutatakse rahvusvaheliselt tuntud „terapeutilise liidu“ meetodit.
Keskuse eesmärgid:
1. aidata lahendada sõltlaste probleeme SRK Loksa projekti „Elavate maa“ tegevuse
kaudu;
2. kujundada tööteraapia abil praktilisi oskusi töövõime taastamiseks ja arendamiseks
ning iseseisvaks eluks vajalike eelduste realiseerimiseks;
3. osutada sotsiaalpsühholoogilist abi sõltlaste lähedastele ja sugulastele;
4. organiseerida ja viia läbi kokkusaamisi spetsialistidega, loenguid, seminare ja arutelusid
sõltuvust puudutavate küsimuste kohta;
5. viia läbi üritusi ja koolitusi rehabilitatsioonikeskuse klientidele ja endistele klientidele.
Oma eesmärkide saavutamiseks viib keskus ellu järgmisi tegevusi:
• organiseerib laste ja noorte tervislikku ja riskivaba vaba aja veetmist;
• korraldab noorte hulgas sõltuvusainete kasutamise ja sõltuvuskäitumise vähendamisele
suunatud õpetuslikke ja praktilisi üritusi
sotsiaal-taastusprogrammide meetodite abil;
• pakub võimalust tutvuda lähemalt õigeusu vaimse pärandi ja kultuuriga;
• teeb koostööd rahvusvaheliste kiriklike, religioossete ja heategevuslike
organisatsioonidega;
• arendab kohalikku ja rahvusvahelist koostööd teiste sotsiaalse suunitlusega
organisatsioonide ning õppeasutustega;
• viib läbi koolitusi ja õppeseminare;
• koostab ja annab välja trükiseid;
• osutab sotsiaalset ja psühholoogilist abi.
Keskuses on olemas raamatukogu, videosaal ja tööruumid. Uimastisõltlased saavad
arendada ka loomingulisi võimeid: õpitakse tisleri- ja
puusepatööd ning tehakse klaasvitraaže. Loovtegevusest saadud rõõm motiveerib edasist
töötamist ning mõjub tõhusalt isiksuse kasvule.
Üheks keskuse töö põhimõtteks on kujundada ja kasvatada osavõtlikkust kaasinimese
hädade suhtes ning halastuse, hoole ja kaastunde
vajalikkuse mõistmist. Selleks korraldame eetilisi tõekspidamisi arendavaid
heategevusüritusi.
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Ülevaade 2016 aastal olulisematest projektidest:
Alates 01.01.2016 kuni 31.12.2016 viis SRK Loksa läbi projekti "Elavate maa", mille
raames osutatasime rehabilitatsiooniteenuseid täisealistele
sõltlastele ning nõustatasime nende sugulasi ja lähedasi. Projekti eesmärk on osutada
Eestis elavatele narkosõltlastele psühhosotsiaalset abi
nende sõltuvuse ületamisel.
Alates 01.01.2017 projekt „Elavate maa” jätkab oma tegevust, mida rahastatakse Tallinna
Sotsiaal- ja Tervishoiuameti poolt Tallinna linna 2017.
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aasta eelarvest.
Projekti sihtgrupp:
· 18-aastased ja vanemad sõltlased nii mehed kui ka naised
· Klientide kaassõltlased sugulased, lähedased, sõbrad.
· HIVi ga elavad inimesed
Tallinna elaniketel on prioriteet.
Kokku projektis osalejad on u. 300 inimest aastas.
Statsionaar võtab vastu ainult meessoost kliente ja on mõeldud 8 inimese jaoks (kuni 20
inimest aastas). Programmis on võimalik osaleda kuni
12 kuud.
Projekti tegevuse toimumise koht:
Rehabilitatsiooni statsionaarne etapp toimub SRK statsionaaris Loksal, Posti 17A.
Üldpind on 250 m²).
Projekti tegevuse üldine eesmärk:
Projekti üldine eesmärk on Eestis elavate venekeelsetele ja eestikeelsetele sõltlastele
psühhosotsiaalse abi osutamine nende sõltuvuse
ületamisel. Projekti eesmärgiks on anda neile võimalust omada isiklikud kogemused elust
ilma narkootikumideta rehabiliteerimiskeskuses
pikaajalise rehabiliteerimise perioodil elukeskkonna, sotsiaalse ümbruskonna ning eluviisi
muutumise abil.
Projekti otsesed eesmärgid:
1. Hingelise ja psühholoogilise abi osutamine abivajajatele kristlikus kultuuris olevate
uimastisõltuvusest vabanemise kogemuste põhjal.
2. Uimastivaba elu väljakujunemisel abistamine.
3. Uimastisõltuvuse psühholoogiliste probleemide lahendamine isiklike maailmavaateliste
ja kõlbeliste seisukohtade ümberkujunemise teel.
4. Rehabiliteeritavate vastuseismise võime väljakujunemine narkokeskkonnale
(uimastikaubitsejad ja tegevnarkomaanid).
5. Kasuliku tegevuse ja toimetulekuoskuse taastamine tööteraapia abil, mis on
uimastisõltlastel tugevasti häiritud.
6. Hingeline ja psühholoogiline toetus sõltlaste lähedastele ja sugulastele.
Keskus aitab sõltlastel saavutada püsivat remissiooni (narkootikumide mittekasutamine),
võimet iseseisvaks eluks, võimet osutada vastupanu
agressiivsele keskkonnale, arendada oma professionaalseid oskusi ning omandada
elukutset ja töökohta.
SRK Loksa tegutseb juba 15 aastat. Teeme edukat koostööd kohalike
rehabilitatsioonikeskuste, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga ning
Loksa linnavalitsusega, Tervise Arengu Instituudiga, MTÜga Arengusammud, samuti
mitmete rahvusvaheliste organisatsioonidega, nagu Eesti Eksistentsiaalse ja Humanistliku
Teraapia Ühing, Venemaa Narkoloogia Teadusuuringute Instituut, Behterevi
Aju-uuringuteInstituut jt. Keskusesse pöörduvate inimeste arv kasvab pidevalt. Meie
loodud metoodika on sõltlaste ringkondades usaldusväärne. Kasvab
inimeste vajadus klubilise tegevuse ja terve suhtlemise järele. Organisatsioonil on piisavalt
suur töökogemus, töötajad on läbinud lisakoolitusi,
kujunenud on professionaalne meeskond. Keskusel on potentsiaali oma tegevuse
arendamiseks, olemasolevate teenuste kvaliteedi tõstmiseks,
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uute meetodite rakendamiseks ning teenustesfääri laiendamiseks, sh hädavajaliku
postrehabilitatsiooniteenuse rakendamiseks.
Sotsiaalrehabilitatsiooni Keskus Loksa 2016. a. majandusaasta aruanne. Muudatuse MTÜ
juhatuse koosseisus ei toimunud.
Meie keskus aitab sõltlastel saavutada püsivat remissiooni (narkootikumide
mittekasutamine), võimet iseseisvaks eluks, arendada oma professionaalseid oskusi
ning omandada elukutset ja töökohta, mis soodustavad tuleviku elu kvaliteedi
parandamist ja resotsialiseerimist ühiskonnas.
Me edendame aktiivselt koostööd teiste organisatsioonidega. Näiteks koos MTÜ-ga
Convictus Eesti oleme arendanud 2016. ja 2017. aastal sotsiaalseid teenuseid, et muuta
need kättesaadavamaks ja kliendikesksemaks. Koostöös Tervise Arengu Instituudiga
korraldame teabepäevivene koolides, et ennetada koolides psühhoaktiivsete ainete
tarbimist.
Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks:
•Organisatsiooni strateegiline planeerimine;
•Kodulehe täiendamine;
•2017 aasta prioriteediks on sõltlased ja nende lahedased (narko-, alkosõltlased,
arvutimängudest sõltlased lapsed ja noored ning nendelahedased).
Sotsiaalse eetevõtluse arendamine.
Juhatuses on kaks inimest. Eraldi juhatusele tasu ei maksti. Keskmine töötajate arv 2016
aastal oli 4 inimest nende töötasu moodustas 36 186 eur.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2016

31.12.2015

Raha

13 566

13 884

Varud

5 731

5 731

19 297

19 615

19 297

19 615

4 506

4 386

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

13 442

13 880

Kokku lühiajalised kohustised

17 948

18 266

17 948

18 266

1 349

1 345

0

4

1 349

1 349

19 297

19 615

Varad
Käibevarad

Kokku käibevarad
Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Võlad ja ettemaksed

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

2016

2015

63 680

58 975

1 938

400

65 618

59 375

-13 263

-13 880

-3 938

-4 455

Tööjõukulud

-48 417

-41 036

Kokku kulud

-65 618

-59 371

Põhitegevuse tulem

0

4

Aruandeaasta tulem

0

4

Tulud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Mitmesugused tegevuskulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2016

2015

Põhitegevuse tulem

0

4

Varude muutus

0

-1 591

120

527

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest

-438

8 339

Kokku rahavood põhitegevusest

-318

7 279

-318

7 279

13 884

6 605

-318

7 279

13 566

13 884

Rahavood põhitegevusest

Põhitegevusega seotud kohustiste 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
Akumuleeritud tulem
31.12.2014
Aruandeaasta tulem
31.12.2015
Aruandeaasta tulem
31.12.2016

1 345

1 345

4

4

1 349

1 349

0

0

1 349

1 349
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Raamatupidamise 2016 aastaaruande koostamisel kasutatud arvestismeetodid ja
hindamislaused.
MTÜ Sotsiaalrehabilitatsiooni Keskus Loksa aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea
raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded
on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud EUR-des.

Raha
Raha ja raha ekvivalendid.
Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas, pangas ja nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise
lunastustähtajaga) pangadeposiite, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid
põhitegevusest kaudsel meetodil. Finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed
Nõuded ostjate vastu.
Nõuded liikmete vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Liikmetelt laekumata arved on bilansis hinnatud
tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga liikme laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni
liikme maksevõime kohta.

Finantskohustised
Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised
võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.
Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2016

31.12.2015

Swedpank

13 566

13 884

Kokku raha

13 566

13 884
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Lisa 3 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2016

12 kuu jooksul

Võlad töövõtjatele

2 774

2 774

Maksuvõlad

1 732

1 732

Kokku võlad ja ettemaksed

4 506

4 506

31.12.2015

12 kuu jooksul

Võlad töövõtjatele

2 386

2 386

Maksuvõlad

1 841

1 841

Muud võlad

159

159

159

159

4 386

4 386

Muud viitvõlad
Kokku võlad ja ettemaksed

Lisa 4 Tööjõukulud
(eurodes)

2016

2015

Palgakulu

36 186

30 670

Sotsiaalmaksud

12 231

10 366

Kokku tööjõukulud

48 417

41 036

4

4

31.12.2016

31.12.2015

2

2

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 5 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.05.2017
Sotsiaalrehabilitatsiooni Keskus Loksa (registrikood: 80184928) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

VLADIMIR KHOLOD

Juhatuse liige

30.06.2017

LIUDMILA GORDEEVA

Juhatuse liige

30.06.2017

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Ainesõltlaste hoolekandeasutuste tegevus

87202

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Telefon

+372 6259784

Mobiiltelefon

+372 55534442

Mobiiltelefon

+372 5573005

E-posti aadress

aitman@hot.ee

E-posti aadress

info@oksakeskus.org

Veebilehe aadress

www.loksakeskus.org

