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Taust 
Missioon ja visioon 

Eesti Inimõiguste Keskus (EIK) on sõltumatu valitsusväline inimõigusorganisatsioon. 

EIKi missioon on luua koos iga inimese inimõigusi austav Eesti. 

EIKi visioon on olla aastaks 2020 mõjus ja pädev Eesti sõltumatu 
inimõigusliikumise eestvedaja. 

EIK korraldab oma tegevust vastavalt ühiskondlikele vajadustele. Meie fookuses on 
hetkel võrdne kohtlemine ja mitmekesisuse edendamine, varjupaigataotlejate ja 
pagulaste inimõigused. Oleme Eesti mitmekesisuse kokkuleppe koordinaator. Jälgime 
üldist inimõiguste olukorda Eestis ja avaldame 2007. aastast aruannet inimõiguste 
olukorrast Eestis. 

Liikmelisus 

EL põhiõiguste ameti põhiõiguste platvorm, EL mitmekesisuse kokkulepete platvorm, 
ÜRO majandus- ja sotsiaalnõukogu (erikonsultatiivstaatus). 

Inimõiguste ümarlaud, pagulasorganisatsioonide ümarlaud. 

Eesti Inimõiguste Keskus on ÜRO pagulasameti UNHCR rakenduspartner 
Eestis. 



Lühikokkuvõte 
2019. aasta oli inimõiguste keskuse jaoks mitmes mõttes märgiline: täitus meie kümnes 
tegutsemisaasta ja ka kõik teised arvulised näitajad olid kõrgemad kui varem. 

 

Inimeste õiguse kaitse Töökoormus ja kontaktid

Teadmiste omandamine ja jagamine



Egert Rünne 
juhataja 

Meediakajastus ning võrgustikud

Toetajad ning annetajad



Inimesed 

2019. aastal oli EIKis keskmiselt viis täistööajaga töökohta. Arvuliselt oli töötajaid 
rohkem (ca 9), sest mõned neist töötasid, osalise tööajaga. 

2019. aastal töölepinguga töötajad:  

• Uljana Ponomarjova (pagulasvaldkonna jurist ja võrdse kohtlemise võrgustiku 
juht),  

• Kelly Grossthal (strateegilise hagelemise valdkonna juht), 

• Egert Rünne (tegevjuht), 

• Kari Käsper (juhataja), 

• Liina Rajaveer (mitmekesisus ja kaasatuse valdkonna juht), 

• Liina Laanpere (pagulasvaldkonna jurist), 

• Iiris Viirpalu (kommunikatsioonijuht). 

Lisaks neile pakkusid oma ekspertiisi aasta jooksul ka inimesed käsunduslepinguga. 
Samuti kasutas EIK strateegiliste kaasuste raames advokaadibüroode pro bono 
teenuseid. Täname vandeadvokaate Liisa Linnat, Kalle-Kaspar Sepperit, Meris 
Vellingut ja Tõnis Looritsat. Keskuse töösse panustas aasta jooksul ka üle kümne 
vabatahtliku. 

Eesti Inimõiguste Keskuse Nõukogus oli 2019. aasta lõpus kuus liiget: Katrin Merike 
Nyman-Metcalf, Jevgeni Krištafovitš, Piret Mårtensson, Olga Sõtnik, Märt 
Väljataga ja Paloma Krõõt Tupay. 

Inimõiguste keskusele osutab raamatupidamisteenust Ernst & Young Baltic AS.   



Võrdne kohtlemine 

Strateegiline hagelemine ja huvikaitse

Jätkusid kaks kohtuvaidlust:  

1. FestHearti diskrimineerimise kohtukaasus Rakvere linnavalitsusega. 
2. Erivajadustega noormehe kohtukaasus: noormehele ei võimaldata piisavalt isikliku 

abistaja teenust ja tema osalemine tööturul on selle tõttu piiratud. Vaidlus on 
halduskohtus.   

  
Alustasime kahte uut kohtuvaidlust: 
  
1. Ealise diskrimineerimise juhtum 

tööturul. 
2. Ravikindlustus kooseluseaduse sõlminud 

peredele. 

Lõppes kolm kohtuvaidlust: 

1. Ravikindlustuse saamine kooseluseaduse 
sõlminud peredele sai positiivse lahendi. 

2. FestHeart’i diskrimineerimise kohtukaasus Rakvere linnavalitsusega sai positiivse 
lahendi. 

3. Sarah ja Kristiina kaasus sai negatiivse lahendi Euroopa Inimõiguste Kohtust.  
  
Lisaks pöördus meie poole kümneid inimesi diskrimineerimise kahtlusega. Pöördumised 
jagunesid temaatiliselt, nende seas oli esikohal kooseluseaduse rakendussätete 
puudumisega seotud probleemid. 

Tõstmaks juristide teadlikkust strateegilise hagelemise kui ühe huvikaitse meetodi 
olemasolust, viisime läbi seminare juristidele: 

• 20. septembril toimus strateegilise hagelemise valdkonna juristidele ja 
vabaühenduste esindajatele seminar, mille peaesineja oli Tartu Ülikooli sotsioloog 
ja ühiskonnateaduste instituudi kommunikatsiooniuuringute professor Triin 
Vihalemm. 

• 28. novembril toimus Poola Helsingi Inimõiguste Sihtasutuse eksperdi Katarzyna 
Wisniewska seminar olukorrast Poola õigusmaastikul ja võimalustest läbi 
strateegilise hagelemise inimõiguste eest seista. 

2019. aastal toetasid valdkonna tegevusi inimõiguste keskuse annetajad ja Sotsiaalministeerium 
(hasartmängumaksu laekumisest saadud toetuse).



Võrdse kohtlemise võrgustik

21. mail toimus võrdse kohtlemise võrgustiku esimene plaaniline kohtumine. Võrgustiku 
kohtumisel arutati ühiseid huvikaitsetegevusi ja jagati teavet.  

Võrdse kohtlemise võrgustiku strateegiaseminar toimus 11. ja 12. juunil 2019. Seminaril 
osalesid Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Veganselts, Eesti Puuetega Inimeste Koda,  Eesti 
LGBT Ühing, Oma Tuba (ehk Feministeerium) ja Eesti Inimõiguste Keskus. Seminaril 
arutati VKV tulevikku, ühiseid eesmärke, riske ja strateegilist kommunikatsiooni.  

2. detsembril toimus võrdse kohtlemise võrgustiku teine plaaniline kohtumine. Võrgustiku 
kohtumisel arutati uue projekti: VÕIVIK: Võimekas Vabakond Inimõiguste Kaitsel 
elluviimist 2020. aastal. 

2019. aastal toetas valdkonna tegevusi Sotsiaalministeerium (hasartmängumaksu laekumisest 
saadud toetus).



Vaenukõne ja vaenukuriteod 
Vaenukõne on demokraatliku ühiskonna põhiväärtuste vastu. See kutsub üles või 
õigustab sallimatust teatud inimeste suhtes, põhinedes mõttel, et need inimesed 
on teatud omaduste tõttu kuidagi teistsugused. Seega ei ole vaenukõne 
väljendusvabaduse all kaitstud ja on kriminaalkuritegu, mida võib seaduslikult 
ära hoida või karistada. 

Inimõiguste keskus viib läbi kolme projekti, et teemal ühiskonnas ja ekspertide seas 
teadlikkust tõsta.  

Politsei ja vabaühenduste koostöö vaenukuritegudega võitlemiseks 

Eestis, Lätis ja Leedus

2018. aastal alustasime kaheaastase projektiga, mille eesmärk on algatada vabaühenduste 
ja riiklike politseiasutuste koostöö, et võidelda haavatavate isikute vastu suunatud 
vaenukuritegudega Eestis, Lätis ning Leedus. Haavatavad rühmad on LGBT (lesbide, geide, 
biseksuaalide ja transsooliste) kogukond, puuetega inimesed, pagulased, migrandid.   

2019. aastal:    

• Projekti eksperdid kogusid juhtumeid ja koostasid riikliku ülevaate nii vaenukuritegude 
valdkonnast üldisemalt, kui ka spetsiifiliselt puuetega inimeste vastu suunatud vaenust.  

• Aprillis toimus seminar-töötuba Balti riikide politsei, ohvriabi ja vabakonna töötajatele. 
Töötoas räägiti politsei ja vabaühenduste koostööst, näiteid oma tööst tutvustasid 
Lissaboni politseiülem Sergio Saldanho ja Londonis tegutseva vabaühenduse Galop 
vaenukuriteoteenuste juht Nick Antjoule.   

• Mais toimus ümarlaud puuetega inimeste organisatsioonidele, politseile ja ohvriabi 
esindajatele, kus arutati, kuidas ja milliseid aspekte puuetega inimeste vastu suunatud 
vaenukuritegudest peaks Eestis kaardistama ja uurima.   

• Septembris toimus koolitajate koolitus vaenukuritegude teemal vabaühenduste 
esindajatele Eestist, Lätist ja Leedust. Koolitajateks olid Ewa Stoecker ja Piotr Godzisz 
Poolast. Välja töötati ka koolitusmaterjalid: õppekava ja selle kasutamise juhend.   

• Sügise jooksul koostati Balti riikidele poliitikasoovitused puuetega inimeste vastu 
suunatud vaenukuritegudega tegelemiseks.   

• Sügise jooksul alustati vaenukuritegude erinevaid aspekte selgitavate videote loomist 
koostöös loovagentuuriga Hable.   

Projekti kaasrahastavad Euroopa Komisjon õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programmi 
(2014–2020) kaudu ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.



LGBT kogukonna vastu suunatud vaenukõne ja vaenukuritegudega 

tegelemine

Projekti juhtpartner on Belgia vabaühendus Cavaria, projekti partnerid on Ungarist, 
Bulgaariast, Leedust, Lätist, Hispaaniast, Eestist, Portugalist ja Ühendkuningriigist. Projekt 
kestab kaks aastat ja Eesti peamised vastutusvaldkonnad on Euroopa parimate praktikate 
kogumine, ekspertartiklite kirjutamine ning projekti käigus valmiva käsiraamatu sisulise 
valmimise koordineerimine. 

2019. aastal:  

• Valmis projekti koduleht, mis hetkel sisaldab üldist infot projektist, kuid selle aasta 
jooksul lisandub sinna ka palju sisulist infot LGBTI-teemade kohta. 

• Valmisid riikide ülevaated (sh. Eesti oma) vaenukuritegude levikust vastavas riigis ning 
analüüs kehtivast seadusandlusest. Ülevaate ja analüüsi kokkuvõtted on osa 2020. aastal 
valmivast põhjalikust koolitusmaterjalist, mis käsitleb empaatia suurendamist 
vaenukuritegude menetlemisel. 

Projekti kaasrahastavad Euroopa Komisjon õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programmi 
(2014–2020) kaudu ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

OpCode – online vaenukõne vastu

Projekti teemaks on online-vaenukõne vastu võitlemine, kasutades mitmemõõtmelist lähenemist. 
Eesmärkideks on laiendada ja tugevdada kodanikuühiskonna organisatsioonide koalitsiooni, mis 
tegeleks süstemaatiliselt online-vaenukõne monitoorimisega; ning avatud koodi lahenduste 
arendamine ja edendamine, mis võimaldaksid modereerida vaenulikku sisu.   

Projekti kaasrahastavad Euroopa Komisjon õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programmi 
(2014–2020) kaudu ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.



Mitmekesisus ja kaasatus 

Mitmekesisuse kokkuleppe võrgustik

2019. aastal liitus kokkuleppega 
21 uut liiget: ADM Interactive, 
Häirekeskus, Nukuteater, Erply, 
Wolt, Nordea, Omniva, Brightway, 
La Muu, Thorgate, Chalaro, AFS IT 
Services Estonia, Arista Executive 
Search, Hiiumaa vallavalitsus, 
Ruthie Belle, Fifaa, Brand Manual, 
D e l o i t t e , N o o r e d 
S o t s i a a l d e m o k r a a d i d , 
Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja 
Aurora Yoga Studio.   

K o k k u o n m i t m e k e s i s u s e 
kokkuleppe allkirjastanud üle 120 organisatsiooni. 

Aasta jooksul toimusid võrgustiku liikmetele alljärgnevad seminarid: 

• Novembris toimus mitmekesisuse kokkuleppega liitumine. Allkirjastamisüritus 
toimus samuti kokkuleppega liitunud AFS IT Services Estonia kontoris. Puuetega 
inimeste kaasamisest ja mitte-diskrimineerimisest pidas ettekande Juta Saarevet 
õiguskansleri büroost. 

• Oktoobris toimus Omniva logistikakeskuse külastus, kus mitmekesisusest rääkis 
Omniva vastutustundlikkuse juht Kristina Seema ja mitmekesisuse kokkuleppe 
tegemisi tutvustas võrgustiku koordinaator Liina Rajaveer. Seejärel toimus ringkäik 
logistikakeskuse ruumides.  

• Septembris toimus mitmekesisuse võrgustiku kokkusaamine. Kohtumise eesmärk oli 
aasta kokkuvõtmine, tagasisidestamine ja tuleva aasta tegemiste planeerimine. 

• 10. augustil toimus Eesti Inimõiguste Keskuse ja mitmekesisuse kokkuleppe 
võrgustiku eestvedamisel Arvamusfestivalil kaks arutelu. Esimeseks aruteluks oli 
"Võõrapelgus töökeskkonnas – ennetus ja lahendused”. Arutelu modereeris Sigrid 
Solnik ja osalesid Laura Eelmaa (Tieto Estonia personalijuht), Mihkel Tammo (Estanc 
AS tegevjuht), Piret Mårtensson (Kaubamaja personalijuht), Kelly Grossthal (Eesti 
Inimõiguste Keskuse ekspert). Teine arutelu oli pealkirjaga "Võõrahirm – kahjulik 
Eesti mainele, ettevõtlusele ja haridusmaastikule?” Vestlust modereeris Maris 
Hellrand, osalesid Ilmar Raag (kommunikatsiooniekspert), Regina Valge (Arvato FS 
personalijuht), Eero Loonurm (SA Archimedes välisturunduse juht), Annely Tank 
(Work in Estonia rahvusvahelise maja juht).  



• Juunis toimus mitmekesisuse kokkuleppega liitumine. Liitumisüritusel pidas 
ettekande praktiline juhtimiskoolitaja ja mitmekesisuse juhtimise asjatundja Ivar 
Raav, kes kõneles mitmekesisuse edendamisega kaasnevatest riskidest ning sellest, 
kuidas neid võimalikult hästi maandada.   

2019. aastal toetas valdkonna tegevusi Sotsiaalministeerium (hasartmängumaksu laekumisest 
saadud toetus).

Mitmekesisuse päev

Nagu eelneval aastal, oli ka 2019. aastal mitmekesisuse päeva teemaks toit. Et saavutada 
võimalikult suurt kõlapinda, tegi EIK koostööd söögikohtadega üle Eesti – iga osalev 
söögikoht tegi mitmekesisuse päeval, 17. aprillil eripakkumise. Osales 25 erinevat 
toitlustusettevõtet 47 erinevas asukohas (Daily lõunarestoranide kett osales 23 filiaaliga). 
Kõikidesse söögikohtadesse saadeti mitmekesisuse päeva tutvustavad flaierid ja/või 
lauarääkijad ning koostöös inimõiguste keskuse ja mitmekesisuse kokkuleppega tehti 
sotsiaalmeediakampaaniat pakkumiste reklaamimiseks. Esimest korda reklaamis keskus 
mitmekesisuse päeva, eelkõige kohvikuprogrammi, väliekraanidel ja Delfi veebibänneri 
abil. Lisaks oli päeva visuaal nähtaval Vabaduse väljaku ekraanil ja Telia peakontori 
väliekraanil.  

Koostöö jätkus nii Intergatsiooni Sihtasutuse (INSA) kui Naminami toiduportaaliga. INSA 
kaudu oli võimalik kutsuda külla rahvusvähemuste kultuuriseltse, Naminami kajastas 
kahe Eestis elava tegusa inimese lugu ja lemmikretsepti – üks lugudest oli video abil 
esitatud ka eesti viipekeeles.  

Mitmekesisuse päeva tähistas üritustega 
29 ettevõtet ja organisatsiooni (mitmed 
neist filiaalidega üle Eesti) ning EIKi 
suureks heameeleks tegid mitmed 
mitmekesisuse kokkuleppe liikmed sel 
aastal omavahel ürituste õnnestumiseks 
koostööd. Eesti Kaubandus-Tööstuskoda 
k o o s t ö ö s E e s t i m i t m e k e s i s u s e 
kokkuleppe võrgust iku , Hol landi 
s a a t k o n n a g a E e s t i s j a E e s t i 
Personalijuhtimise Ühinguga korraldas 
mitmekesisuse teemale keskenduva 
inspiratsioonihommiku, kus astusid 
mitmekesisuse plussidest rääkivate 
ettekannetega üles Robert-Jan Verwaal 
Philipsist, Vanemuise teatri juht Kristiina Alliksaar ja Estanc AS juhatuse liige Mihkel 
Tammo. 

2019. aastal toetas valdkonna tegevusi Sotsiaalministeerium (hasartmängumaksu laekumisest 
saadud toetus).



Varjupaigataotlejad 

Varjupaigataotlejate õigusabi kättesaadavus ja monitooring

2019. aastal pakkusid keskuse juristid 
õigusnõustamist 59 varjupaigataotlejale. 
N õ u s t a t u d v a r j u p a i g a t a o t l e j a t e 
päritoluriigid olid Venemaa, Ukraina, 
Gruusia, Albaania, Iraan, Afganistan, 
Nigeeria, Kuuba, Iraak, Bangladesh, 
India, Palestiina, Armeenia, Kamerun, 
Tuneesia, Jeemen, Namiibia, Sri Lanka, 
Malaisia, Türgi, Etioopia ja Keenia. Kõige 
rohkem oli taotlejaid Venemaalt ja 
Ukrainast. Lisaks nõustamistele pakkusid 
juristid taotlejatele varjupaigamenetluse 
j o o k s u l k a e s i n d u s t , o s a l e s i d 
varjupaigaintervjuudel, aitasid koguda 
tõendeid ja päritoluriigi informatsiooni. 

Samuti nõustasid keskuse juristid 23 rahvusvahelise kaitse saanud isikut (pagulast ja 
täiendava kaitse saajat) Sri Lankast, Süüriast, Afganistanist, Iraagist, Venemaalt, 
Jeemenist, Nigeeriast, Tadžikistanist ja Eritreast. Kõige sagedamini pöördusid 
kaitsesaajad EIKi poole seoses rahvusvahelise kaitse kehtetuks tunnistamisega.

Keskuse juristid algatasid pagulasvaldkonnas 13 strateegilist kaasust, seoses 
varjupaigataotluste tagasilükkamise ja rahvusvahelise kaitse kehtetuks tunnistamise 
otsuste vaidlustamisega. Lisaks oli üksikuid kaasusi seoses varjupaigataotlejate 
kinnipidamisega, perekonna taasühinemise taotluse rahuldamata jätmisega ja 
ebaregulaarse piiriületuse eest karistamisega.  Lisaks korraldasid keskuse juristid kaks 
seirevisiiti Soodevahe kinnipidamiskeskusesse ja kaks seirevisiiti Vao ning Vägeva 
varjupaigataotlejate majutuskeskustesse. Mitmel korral tegid EIKi juristid tuvastatud 
probleemide puhul otseseid sekkumisi, kaasates ka vastavaid riiklikke institutsioone, 
näiteks õiguskantsleri bürood, et tagada varjupaigataotlejate ja rahvusvahelise kaitse 
saanud isikute ligipääsu erinevatele õigustele ning teenustele.

Rahvusvahelise pagulaspäeva eelõhtul, 19. 
juunil korraldas Eesti Inimõiguste Keskus kinos 
Artis filmi- ja vestlusõhtu. Peale filmi rääkisid 
Inimõiguste keskuse juristid pagulase mõistest 
ja varjupaigamenetluse käigust Eestis. Seejärel 
jutustas enda kogemusest Eestis elav 
pagulane.

2019. aasta pagulasvaldkonna tegevused viidi läbi 
koostöös ÜRO Pagulasametiga (UNHCR). 



Inimõigused Eestis  
Inimõiguste aruanne 

9. detsembri l tutvustasime 
värsket inimõiguste aruannet, mis 
käsitleb arenguid aastatel 2018–
2019. Viimase kahe aastaga on 
olukord Eestis inimõiguste vallas 
mõnevõrra paremaks läinud, ent 
agressiivne poliitiline retoorika ja 
rünnakud õigusriigi, ajakirjanduse 
ja erinevate vabaühenduste vastu 
panevad muretsema edasise 
pärast. 

E s i m e s t k o r d a a r u a n d e 
koostamise ajaloo jooksul tekitab 
muret sõna- ja väljendusvabaduse 
olukord, millega Eesti on varem pigem positiivselt silma paistnud. Väljendusvabadust 
ohustavad poliitiline surve valitsust kritiseerivate ajakirjanike suhtes, puudulik 
seadusandlus vaenukõne suhtes ja rünnakud institutsioonide ning kodanikuühiskonna 
suunal. Aruanne on saadaval meie veebilehel eesti, inglise ja vene keeles. Lisaks trükiti 
eestikeelne aruanne paberkandjale ja saadeti koolidele ning raamatukogudele üle Eesti. 

Aruande andsime välja annetajate toel. 

LGBT-teemaline avaliku arvamuse uuring 

1 0 . j u u n i l a v a l d a s i m e 
järjekorras neljanda avaliku 
arvamuse uuringu LGBT õiguste 
teemadel. Turu-uuringute ASi 
teostatud ja Eesti Inimõiguste 
K e s k u s e t e l l i t u d a v a l i k u 
arvamuse uuring Eesti elanike 
hoiakutest LGBT kogukonna ja 
teemade suhtes toob välja, et 
suhtumine on viimaste aastate 
jooksul veidi paranenud. 

2019. aastal toetas valdkonna tegevusi Sotsiaalministeerium (hasartmängumaksu laekumisest 
saadud toetus.



Inimõiguste giid 

Inimõiguste giid on inimõigushariduslik projekt Balti riikides. See algas Lätis 2016. 
aasta märtsis, järgnesid Eesti ja Leedu versioonid, mis võtavad arvesse kohalikke 
eripärasid.  

Giidi üldeesmärk on Eesti elanike teadlikkuse tõus. Platvormil saab iga inimene ise oma 
olukorda hinnata, tuvastada inimõiguste rikkumine või lihtsalt saada teada oma õiguste 
kohta. Juhis ei ole abiks ainult üksikjuhtumite korral, vaid on ka oluliseks üleüldise 
inimõiguste olukorra mõjutajaks ja parandajaks. 

Tutvastamaks inimõiguste giidi, korraldasime 
23. mail Erinevate Tubade Klubis aruteluõhtu 
sõna- ja meediavabadusest. Paneelis arutlesid 
arvamusliidrid ja ajakirjanikud sõna- ning 
arvamusvabaduse olulisusest ja selle eri 
i lmingutest ühiskondlikus kontekstis . 
Arutelus osalesid ajakirjanik Vilja Kiisler, 
Müürilehe sotsiaaliatoimetaja Henri Kõiv, 
Ekspressi ajakirjanik Mikk Salu ja Vaba Lava 
juht, endine juhtivprokurör Steven-Hristo 
Evestus. Arutelu modereeris Eesti PEN-klubi 
president Kätlin Kaldmaa. Läbi veebi said 
arutelu jälgida nii Delfist kui ka Postimehest. 

2019. aastal toetas valdkonna tegevusi Erasmus+ 
programm.

Inimõiguste saadikud

Inimõiguste saadikud viisid 2019. aastal läbi 
mitmeid tegevusi: 

• 3. augustil toimus inimõiguste saadiku eestvedamisel Noorte [eel]arvamusfestivalil 
arutelu “Vaenukõne – kriminaliseerida või mitte?” 

• 3. detsembril külastasid EIKi pagulasjurist ja meie saadik Tallinna 32. keskkooli 
maailmanädala raames ning viisid läbi rändeteemalise töötoa. 

• 3. detsembril osales üks inimõiguste saadik keskuse esindajatega koos annetamistalgute 
ettevõtmisel: EIKil oli hüpikpood kl 14–18 Telliskivi poetänaval, kus müüsime oma uusi 
toetajasärke ja kogusime annetusi. 

• 9. detsembril viis meie saadik kl 16–17 Valdeku noortekeskuses läbi aktsiooni, mille 
käigus said noored väidelda erinevate majandust ja toimetulekut puudutavate 
seisukohtade üle. 

• 10. detsembril tutvustas meie saadik Tallinna Muusikakeskkoolis 6., 8. ja 9. klassi 
õpilastele inimõiguste aruannet.

2019. aastal toetas valdkonna tegevusi Sotsiaalministeerium (hasartmängumaksu laekumisest 
saadud toetus).



Inimõiguste podcast

Keskuse 10. juubeliaasta puhul tõime 
toetajateni meie inimõigusteteemalise podcasti. 
Podcast avas põhjalikumalt neid valdkondi ja 
teemasid, millega keskuse töötajad igapäevaselt 
tegelevad. Umbes pooletunniseid inimõiguste 
podcasti osi saab kuulata nii Soundcloudis, 
iTunes’is kui ka Spotify’s.  

Podcastis käsitlesime järgnevaid teemasid:  

• vanuseline tõrjutus; 
• inimõiguste keskuse ajalugu ja areng; 
• väärtustepõhine annetamine; 
• vaenukõne; 
• mitmekesisuse edendamine; 
• romad Eestis; 
• strateegilisest hagelemine ja kaasused; 
• geide ja lesbide olukord Eestis; 
• pagulaste olukord Eestis. 

2019. aastal toetas valdkonna tegevusi Sotsiaalministeerium (hasartmängumaksu laekumisest 
saadud toetus).



Uuringud    

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti uurimisvõrgustiku FRANET Eesti 

koordinaator

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) eesmärgiks on pakkuda põhiõiguste küsimustes abi 
ja teadmisi Euroopa Liidu ning selle liikmesriikide asjakohastele asutustele ja 
ametivõimudele, samuti aidata neid meetmete rakendamisel ning asjakohaste 
tegevuskavade kujundamisel. 

Koordinaatori roll on tagada ametile Eesti kohta usaldusväärseid, objektiivseid ja 
võrreldavaid sotsiaal-õiguslikke andmeid põhiõiguste teemadel. Inimõiguste keskuse ja 
partneroganisatsiooni Praxise eksperdid viivad FRANET võrgustiku liikmetena nelja aasta 
jooksul läbi uuringuid erinevatel põhiõiguste teemadel väljendusvabadusest ning 
privaatsusest võrdse kohtlemiseni.  

2019. aastal viisime läbi neli põhiõiguste teemalist uuringut. 

Inimõiguste keskus on koordinaator kuni aastani 2022. 

Seirearuande koostamine romade kaasamise poliitika ja meetmete 

rakendamise kohta Eestis

Kesk-Euroopa Ülikooli jaoks läbi viidud üleeuroopalised uuringud. Töö hõlmas 
tõenduspõhiste kodanikuühiskonna monitooringute koostamist romade kaasamise 
poliitika ja meetmete rakendamise kohta Eestis. 

2019. aastal koostasime kaks uuringut. Esimene uuring käsitles üldist poliitilist 
raamistikku, mittediskrimineerimist ja mustlasvaenu. Teine uuring hindas romade 
lõimumist ja väljakutseid neljas valdkonnas – tööhõive, eluasemed, tervishoid ja haridus. 

Projekti rahastab Euroopa Komisjon.

Inimõigused, infoühiskond ja Eesti 

Eesti Inimõiguste Keskus uuris sügisel 2019 tehnoloogia mõju inimõigustele Eestis. 
Tegemist oli esialgse kaardistusega, mille eesmärk oli saada parem arusaam 
digitaalvaldkonna ja inimõiguste teemadest, ohtudest ning võimalustest Eesti.  

Kaardistust rahastati Euroopa Põhivabaduste Ühenduse projektist “Liikmete digitaalne 
võimestamine”. 



Rahastuse mitmekesistamine 
Rahastusallikad 

Eesti Inimõiguste Keskuse tegevus sõltub eelkõige sellest, kuivõrd hästi suudame oma 
tegevuste kuludele leida rahastust. Lõviosa, 80% rahastusest pärineb erinevatest riigi 
või välismaistest projektitoetustest, mis on oma iseloomult sihtotstarbelised ja ei 
võimalda kiirelt reageerida muutuvale olukorrale.  

15% rahastusallikatest olid seotud annetuste või toodete ja teenuste müügiga. Ka 
nendest olid osad sihtotstarbelised, strateegiliste kaasuste jaoks tehtud annetused.  

Jätkusuutlikkuse suurendamiseks ja kiiremaks reageerimiseks muutuvale olukorrale on 
vajalik järgmisel aastal suurendada mittesihtotstarbeliste rahastusallikate osakaalu. 
Eriti olukorras, kus projektipõhisel rahastusel on kohustuslik omafinantseering 20% 
saadud summast. 

2019. aastal suutsime annetuste arvu kogueelarvest tõsta 5%. 
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Annetused 

Annetuste kogumise kaudu sai keskus 2019. aastal 20 925,11 eurot. 2019 aastaga on 
summa peaaegu kahekordistunud. Aasta jooksul annetas inimõiguste keskusele 315 
erinevat inimest ja organisatsiooni. 

Üks jätkusuutlikumaid rahastusallikaid on 
püsiannetuste kogumine. See tagab kindla 
s i s s e t u l e k u i g a l k u u l j a a n n a b 
paindlikkuse kiirelt reageerida muutuvale 
olukorrale. 

2019. aasta lõpuks oli keskusel 83 
püsiannetajat, kes annetasid kokku 989 
eurot kuus. Võrreldes 2018. aastaga on 
meil 20 püsiannetajat rohkem.  

2019. aastal kogusime annetusi ka väliüritustel, et 
samal ajal kohtuda ja rääkida toetajatele ka oma 
tegevusest. Annetusi kogusime Kõigi Eesti Laulul, 
Arvamusfestivalil ja Annetamitalgutel. 

 

Mis me kogutud annetustega tegime? 

• Tasusime kolme strateegilise kaasuse õigusabi 
kulud (Marina ja Jelena, Festheart, Merike). 

• Andsime välja aruande “Inimõigused Eestis 2020” 

• Tasusime projektide omaosaluse kulud. 

Annetuste puhul on keskusel võimalik hoida ka 
rahalist puhvrit, et kriitilisel ajal ei jääks töö seisma 
ja saaks koheselt reageerida ühiskonnas aset 
leidvatele muutustele. 
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Muu tegevus 
Keskuse arendamine 

• Veebruaris toimus keskuses podcasti salvestamise ja tehniliste lahenduste kasutamise 
koolitus, mille viis läbi Jaan Kruusma. 

• Märtsis toimus keskuses videokoolitus, kus testisime erinevaid lahendusi 
videoülesvõtete tegemiseks. Koolituse viis läbi Siiri Ottender-Paasma. 

• Aprillis toimus keskuses kommunikatsioonialane koolitus, mille viis läbi Rain Kooli 

• Mais toimus keskuse töötajatele ja inimõiguste saadikutele avaliku esinemise 
koolitus, mille viis läbi Janek Tuttar. 

• Juunis toimus keskuses argumenteerimiskoolitus, mille viis läbi SpeakSmart koolitaja 
Kristin Parts. 

Käisime välismaal teadmisi vahetamas ja kontakte kogumas 

Jaanuar

• Vilniuses toimus projekti “LGBT kogukonna vastu suunatud vaenukõne ja 
vaenukuritegudega tegelemine” avakoosolek, kus osalesid Egert Rünne ja Kelly 
Grossthal. 

• Liina Rajaveer osales Dublinis vaenukõne ennetamise seminaril. 

• Kelly Grossthal osales Zagrebis mitmekesisuse kokkulepe võrgustiku kohtumisel. 

Veebruar

• Kari Käsper osales Viinis Euroopa Põhiõiguste Ameti kohtumisel. 

• Kari Käsper koolitas Poolas vabaühendusi huvikaitse valdkonnas. 

• Liina Rajaveer osales Riias projekti “Politsei ja vabaühenduste koostöö 
vaenukuritegudega võitlemiseks Eestis, Lätis ja Leedus” vahekohtumisel. 

Märts

• Liina Rajaveer osales Euroopa Komisjoni seminaril Brüsselis. 

• Egert Rünne osales romade võimestamise seminaril Brüsselis. 

Aprill

• Liina Laanpere ja Uljana Pomomarjova osalesid Stockholmis ÜRO Pagulasameti 
korraldatud täiendkoolituse. 



• Iiris Viirpalu ja Kari Käsper osalesid Sofias projekti e-giid kohtumisel. 

Mai

• Liina Laanpere osales UNITED konverentsil Albaanias. 

• Kelly Grossthal ja Iiris Viirpalu osalesid Euroopa Liidu mitmekesisuse kokkulepete 
Euroopa aastafoorumil Brüsselis. 

• Kari Käsper osales ENARi üldkoosolekul 

Juuli

• Kari Käsper osales Hispaanias andmekaitsealasel seminaril. 

August

• Kari Käsper osales Saksmaal andmekaitsealasel seminaril. 

September 

• Liina Rajaveer ja Kelly Grossthal osalesid Portugalis projekti “Mitmekesisus töökohal” 
avakoosolekul 

• Liina Laanpere osales Ungaris roma kogukonna võimestamise seminaril. 

• Liina Laanpere ja Uljana Ponomarjova osalesid Stockholmis pagulasteemalisel 
koolitusel. 

• Kari Käsper osales Saksaamal Liberties üldkoosolekul. 

• Kelly Grossthal ja Uljana Ponomarjova osalesid Budapestis projekti “LGBT kogukonna 
vastu suunatud vaenukõne ja vaenukuritegudega tegelemine” vahekoosolekul. 

Oktoober

• Egert Rünne osales Brüsselis Euroopa Liidu roma töögrupis. 

• Egert Rünne ja Liina Rajaveer osalesid Riias projekti “Politsei ja vabaühenduste koostöö 
vaenukuritegudega võitlemiseks Eestis, Lätis ja Leedus”  vahekohtumisel. 

• Kari Käsper osales Bukarestis projekti OpCode – online vaenukõne vastu avakoosolekul. 

• Liina Rajaveer osales Zagrebis mitmekesisuse kokkulepete võrgustiku kohtumise 

• Liina Rajaveer osales Viinis vaenukõne alasel seminaril 

• Uljana Ponomarjova osales Sanremos varjupaigaõiguse koolitusel. 

• Egert Rünne osales Prahas INACHi aastakohtumisel. 

• Egert Rünne osales Prahas romade  aastakonverentsil. 

November



• Egert Rünne ja Kari Käsper osalesid Riias projekti “Inimõiguste giid” kohtumisel.

• Liina Laanpere osales Brüsselis Justicia kohtumisel.

• Kari Käsper osales Brüsselis Euroopa Põhiõiguste Ameti konverentsil.

Detsember 

• Kelly Grossthal osales Brüsselis strateegilise hagelemise alasel kohtumisel.

Koolitasime, nõustasime ja osalesime Eestis

Jaanuar

• Liina Laanpere osales IOM Eesti poolt korraldatud pagulasteemalisel koolitusel. 

• Kelly Grossthal osales töögrupis “Lõimuv Eesti 2030”. 

Veebruar

• Kari Käsper osales inimõiguste ümarlaua kohtumisel. 

• Kari Käsper pidas Gustav Adolfi gümnaasiumis loengu inimõiguste olukorrast. 

Märts

• Kelly Grossthal osales juhtkoerte konverentsil. 

• Kari Käsper osales Õiguskantsleri nõukoja kohtumisel. 

• Kari Käsper osales autoriõiguste direktiivile pühendatud konverentsil. 

• Iiris Viirpalu osales annetuste kogujate võrgustiku kohtumisel. 

Aprill

• Kari Käsper rääkis Pelgulinna kooli õpilaste inimõiguste olukorrast Eestis. 

• Kari Käsper osales interneti päeva arutelus. 

Mai

• Uljana Ponomarjova ja Liina Laanpere andsid külalistele Armeeniast ülevaate pagulaste 
olukorrast Eestis. 

• Keskust külastasid Saksa sõjaülikooli tudengid, kellele Liina Rajaveer andis ülevaate 
keskuse tööst. 

• Uljana Ponomarjova osales Vabaühenduste Liidu huvikaitse võrgustiku koosolekul. 

Juuni

• Liina Laanpere osales Pagulasabi kontori avamisel. 

• Liina Laanpere osales inimkaubanduseteemalisel ümarlaual. 



August  

• Kelly Grossthal osales noorsootöötajate suvekoolis. 

• Kari Käsper osales vaenukõne arutelul Eelarvamusfestivalil. 

• Keskus osales Arvamusfestivalil. 

September

• Kari Käsper osales Vabaühenduste Liidu liikmekohtumisel. 

• Kari Käsper osales Õiguskantsleri nõukoja kohtumisel. 

• Liina Rajaveer osales Ametiühingute konverentsil. 

• Keskust külastasid Pärnu kolledži tudengid. 

• Iiris Viirpalu osales vihakõne, ajakirjanduse ja kommunikatsiooni seminaril. 

Oktoober

• Kelly Grossthal viis Telias läbi mitmekesisuseteemalisele arutelu. 

• Keskust külastasid ÜRO pagulaste Ülevoliniku Amet. 

• Egert Rünne ja Liina Laanpere kohtusid Vabaühenduste Liiduga. 

• Kari Käsper rääkis saksa tudengitele inimõiguste olukorrast Eestis. 

• Liina Rajaveer osales annetuste kogujate võrgustiku kohtumisel. 

• Kari Käsper osales filmifestivalil Festheart. 

• Kari Käsper tutvustas EIKi tööd üliõpilastele Saksamaalt. 

November

• Kelly Grossthal osales inimõiguste hariduse alasel seminaril. 

• Olime Estonishing eveningu partnerid. 

• Kari Käsper osales Berliini müüri langemise 30. aastapäeva konverentsil. 

Detsember

• Osalesime Annetustalgutel. 

• Liina Laanperes viis läbi rändetoa 32. keskkoolis. 

• Kelly Grossthal osales Eesti Puuetega Inimeste Koja aastakonverentsil Raplas. 



Aasta 2020 
Keskuse nõukogu nimetas 2019. aasta novembri lõpus juhatuse liikmeks senise tegevjuhi 
Egert Rünne, kes juhib aastast 2020 EIKi tiimi ja igapäevast tegevust. EIKi kaasasutaja ja 
2013. aastast keskust juhtinud Kari Käsper lahkus keskusest ja asus jaanuaris ametisse 
juristina ÜRO Pagulasameti Põhja-Euroopa esinduses, mille tegevus katab ka Eestit 

Eesti Inimõiguste Keskus on 10 aastaga arenenud tugeva tiimiga ja hästi toimivaks 
organisatsiooniks, millel on kasvav toetajaskond. Keskusel on ees ootamas aasta, kus lõpeb 
meie strateegia EIK2020 ja algab uue strateegia koostamine, et viia keskus uuele 
tasandile. 

Eesti Inimõiguste Keskuse missioon on jätkuvalt luua koos toetajatega iga inimese 
inimõigusi austav Eesti. Keskuse visioon on olla mõjus ja pädev Eesti sõltumatu 
inimõigusliikumise eestvedaja.   

Egert Rünne 

juhataja
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Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus 2019. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 188 821 127 656 2

Nõuded ja ettemaksed 2 665 24 404 3

Kokku käibevarad 191 486 152 060  

Kokku varad 191 486 152 060  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 11 025 7 695 5

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 159 729 121 750 6

Kokku lühiajalised kohustised 170 754 129 445  

Kokku kohustised 170 754 129 445  

Netovara    

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses 13 13  

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 22 602 9 456  

Aruandeaasta tulem -1 883 13 146  

Kokku netovara 20 732 22 615  

Kokku kohustised ja netovara 191 486 152 060  
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Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus 2019. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 262 421 227 634 7

Tulu ettevõtlusest 39 774 35 465  

Kokku tulud 302 195 263 099  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -278 293 -214 050 8

Mitmesugused tegevuskulud -25 802 -35 903  

Kokku kulud -304 095 -249 953  

Põhitegevuse tulem -1 900 13 146  

Intressitulud 17 0  

Aruandeaasta tulem -1 883 13 146  
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Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus 2019. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem -1 900 13 146  

Korrigeerimised    

Muud korrigeerimised 0 -1 504  

Kokku korrigeerimised 0 -1 504  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 21 739 35 549 3

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 3 330 -246 5

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
338 789 319 822 6

Kokku rahavood põhitegevusest 361 958 366 767  

Rahavood investeerimistegevusest    

Laekunud intressid 17 0  

Kokku rahavood investeerimistegevusest 17 0  

Rahavood finantseerimistegevusest    

Muud väljamaksed finantseerimistegevusest -300 810 -254 476 6

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -300 810 -254 476  

Kokku rahavood 61 165 112 291  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 127 656 15 365 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 61 165 112 291  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 188 821 127 656 2
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Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus 2019. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/ Osakapital

nimiväärtuses/ Reservkapital

Akumuleeritud tulem

31.12.2017 13 9 456 9 469

Aruandeaasta tulem 0 13 146 13 146

31.12.2018 13 22 602 22 615

Aruandeaasta tulem 0 -1 883 -1 883

31.12.2019 13 20 719 20 732
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Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus 2019. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Sihtasutuse raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardi nõuetega, mida täiendavad

Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Sihtasutuse majandusaasta vältab 1. jaanuarist  31. detsembrini.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Sihtasutus on koostanud täismahus majandusaasta aruande.

Raamatupidamise aastaaruanne on eurodes.

Raha

Raha ja selle lähenditena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes pangakontode jääke ja raha kassas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse sihtasutuse tavapärase põhitegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu

kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). 

Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, muud lühiajalised nõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. 

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu

lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. 

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad tarnijatele, viitvõlad ning muud lühiajalised võlakohustised) 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. 

Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või sihtasutusel

pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. 

Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

Tegevuse sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna siis, kui sihtfinantseerimise laekumine on praktiliselt kindel ja sihtfinantseerimisega seotud

sisulised tingimused on täidetud.

Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis kohustisena

Seotud osapooled

Sihtasutuse aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

1. asutajaid;

2. tegev- ja kõrgemat juhtkonda;

3. eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Raha kassas 515 885

Raha pangakontodel 188 306 126 771

Kokku raha 188 821 127 656

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2019 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 2 500 2 500  

Ostjatelt laekumata

arved
2 500 2 500  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
165 165 4

Kokku nõuded ja

ettemaksed
2 665 2 665  

 

 31.12.2018 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 19 668 19 668  

Ostjatelt laekumata

arved
19 668 19 668  

Muud nõuded 4 675 4 675  

Viitlaekumised 4 675 4 675  

Ettemaksed 61 61  

Muud makstud

ettemaksed
61 61  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
24 404 24 404  



32

Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus 2019. a. majandusaasta aruanne

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Ettevõtte tulumaks 0 46 0 0

Üksikisiku tulumaks 0 2 947 0 1 942

Erisoodustuse tulumaks 0 365 0 258

Sotsiaalmaks 0 5 099 0 3 848

Kohustuslik kogumispension 0 241 0 190

Töötuskindlustusmaksed 0 0 0 249

Intress 0 0 0 93

Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad 165 0 0 0

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 165 8 698 0 6 580

Vaata lisa 3 ja 5.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2019 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 2 327 2 327  

Maksuvõlad 8 698 8 698 4

Kokku võlad ja ettemaksed 11 025 11 025  

 

 31.12.2018 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 1 115 1 115  

Maksuvõlad 6 580 6 580 4

Kokku võlad ja ettemaksed 7 695 7 695  

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad soetusmaksumuses
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 31.12.2017 Laekunud Tagasi makstud Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2018

Kohustised Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

ENAR 2 464 3 250 0 -3 714 0

HMNS 17 1 394 0 -1 996 602 0

ILGAP 300 0 0 -300 0

EQUI 4 923 0 0 -4 923 0

KYSK 17 12 449 6 336 0 -18 785 0

MÄRGIS 36 187 0 0 -36 187 0

UNHCR 160 46 593 0 -46 753 0

UURING 1 848 0 0 -1 848 0

CREU 675 0 0 -675 0

HMNS 18 0 80 000 0 -80 000 0

PONGO 0 129 734 0 -52 526 77 208

SPEAK 0 30 528 0 -3 284 27 244

KYSK 18 0 10 691 0 -6 083 4 608

KYSK 19 0 9 000 0 0 9 000

KYSK 20 0 3 690 0 0 3 690

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

58 400 319 822 -1 996 -254 476 121 750

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

58 400 319 822 -1 996 -254 476 121 750
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 31.12.2018 Laekunud Tagasi makstud Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2019

Kohustised Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

PONGO 77 208 9 000 0 -79 361 6 847

SPEAK 27 244 3 690 0 -22 483 8 451

KYSK 18 4 608 0 0 -4 608 0

KYSK 19 9 000 0 0 -9 000 0

KYSK 20 3 690 0 0 -3 690 0

CODE 0 72 040 0 -5 825 66 215

DIGI 0 7 278 0 -7 278 0

DIVW 0 39 813 0 -7 457 32 356

EGUI 0 550 0 -387 163

ENAR 21 0 1 750 0 -1 750 0

FRA 0 3 750 0 -3 157 593

HMNS 19 0 92 808 0 -92 808 0

MÄRGIS 0 17 500 0 -4 664 12 836

PF 2019 0 794 0 -794 0

ROMA 19 0 6 320 0 -6 320 0

REGIO 0 12 496 0 0 12 496

UNHCR 19 0 51 000 -91 -50 665 244

VÕIVIK 0 20 000 0 -472 19 528

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

121 750 338 789 -91 -300 719 159 729

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

121 750 338 789 -91 -300 719 159 729

Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2019 2018

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 239 470 214 050

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused 22 951 13 584

Kokku annetused ja toetused 262 421 227 634

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2019 2018

Rahaline annetus 262 421 227 634

Kokku annetused ja toetused 262 421 227 634
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Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Transpordikulud 10 758 1 803  

Üür ja rent 12 753 5 940  

Mitmesugused bürookulud 23 039 26 146  

Lähetuskulud 3 919 828  

Koolituskulud 13 938 6 678  

Riiklikud ja kohalikud maksud 0 444  

Tööjõukulud 180 453 155 905 9

Ruumide rent üritustel 5 438 3 745

Raamatupidamisteenused 6 600 8 272

Reklaam 12 265 3 879

Muud 9 130 410  

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
278 293 214 050  

Lisa 9 Tööjõukulud
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Palgakulu 138 263 118 704  

Sotsiaalmaksud 44 999 37 437  

Kokku tööjõukulud 183 262 156 141  

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
180 453 155 905 8

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 6 6  

Lisa 10 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2019 31.12.2018

Füüsilisest isikust liikmete arv 1 1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2019 2018

Arvestatud tasu 6 956 9 892
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus nõukogule

Oleme üle vaadanud Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2019, nimetatud

kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta koostatud tulemiaruannet, netovara muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet, raamatupidamise

aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Ülevaadatud raamatupidamise

aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 26 kuni 35.

Juhtkonna vastutus raamatupidamisaruannete eest

Juhtkond vastutab selle eest, et see raamatupidamise aastaaruanne koostatakse ja esitatakse õiglaselt kooskõlas Eesti finantsaruandluse

standardiga, ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks sellise raamatupidamise aastaaruande koostamiseks, mis on vaba

olulisest, kas pettusest või veast tingitud väärkajastamisest.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada kokkuvõte raamatupidamise aastaaruande kohta. Ülevaatus viidi läbi kooskõlas ülevaatuse töövõttude

rahvusvahelise standardiga (ISRE) (Eesti) 2400 (muudetud) Möödunud perioodide finantsaruannete ülevaatamise teenus. ISRE (Eesti) 2400

(muudetud) nõuab meilt kokkuvõtte tegemist selle kohta, kas me oleme saanud teadlikuks millestki, mis paneks meid uskuma, et

raamatupidamise aastaaruanne tervikuna ei ole kõigis olulistes osades koostatud kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga. Selle

standardi kohaselt oleme ka kohustatud järgima asjassepuutuvaid eetikanõudeid.

Raamatupidamise aastaaruande ülevaatus kooskõlas ISRE (Eesti) 2400-ga (muudetud) on piiratud kindlust andev töövõtt. Ülevaatuse käigus

viiakse läbi protseduurid, mis eelkõige tähendab järelepäringute tegemist juhtkonnale ja teistele isikutele majandusüksuses (nagu asjakohane) ja

analüütiliste protseduuride rakendamist, ning hangitud tõendusmaterjali hindamist.

Ülevaatuse käigus läbiviidud protseduurid on palju vähem mahukad kui rahvusvaheliste auditeerimise standarditega kooskõlas tehtud auditi

käigus läbiviidud protseduurid. Seetõttu ei avalda me nende finantsaruannete kohta auditiarvamust.

Kokkuvõte

Ülevaatuse põhjal ei saanud me teadlikuks millestki sellisest, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne ei esita kõigis

olulistes osades õiglaselt Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus finantsseisundit seisuga 31.12.2019 ning sellel kuupäeval lõppenud

majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Anne Nuut

Vandeaudiitori number 485

ANTIMAR Audiitorid OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 195

A. Lauteri tn 5, Tallinn, Harju maakond, 10114

17.06.2020
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