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Tegevusaruanne 

SA Heategevusfond Minu Unistuste Päev asutati 2011. aasta juulis ning tegevust alustati 2012. aasta 

kevadel. Meie eesmärk on täita Eesti raskelt või krooniliselt haigete laste unistusi, pakkudes seeläbi nii 
lastele kui nende lähedastele emotsionaalset tuge. Eesmärgi täitmisel teeme koostööd Tallinna 
Lastehaigla, Tartu Ülikooli Kliinikumi, Ida-Viru Keskhaigla, Narva Haigla ja erinevate patsientide 

ühingute ning organisatsioonidega. 

Missioon 

Minu Unistuste Päev viib ellu raskelt või krooniliselt haigete laste unistusi, pakkudes seeläbi lastele ja 

nende lähedastele emotsionaalset tuge, positiivseid elamusi ja hingejõudu raskel teekonnal 
toimetulekuks.  

Visioon 

Minu Unistuste Päev on heategevuse eeskuju ühiskonna mõtteviiside kujundamisel. Julgustame 

eraisikuid, ettevõtteid, avalikku sektorit, arste ja ühinguid tegema koostööd, väärtustama ja 
panustama raskelt või krooniliselt haigete laste ning nende lähedaste emotsionaalsesse tervisesse. 

Oleme toetajatele eelistatud valik oma annetusi planeerides ning vabatahtlike jaoks kõrgelt 
hinnatud organisatsioon, kuhu oma aega ja pühendumust kinkida. 

Väärtused 

Positiivsus 

Positiivse ellusuhtumise ja meeldejäävate sündmuste kaudu toome rõõmu ning julgustust haigete laste 
ja nende lähedaste ellu. Aitame lastel uskuda ja unistada, et takistused on ületatavad ning soovid tõesti 
lähevad täide. 

Koostöö 

Väärtustame meeskonnatööd, initsiatiivikust ja mitmekülgsust, sest just koos suudame rohkem ja 
kõige paremini. Tunnustame üksteist ning jagame konstruktiivset tagasisidet. 

Usaldusväärsus 

Oleme oma tegemistes läbipaistvad ning hindame meile osaks saanud usaldust. Viime kõik unistused 
ellu hoole ja pühendumisega seades lapse huvid alati esikohale. 

Patroon 

Alates 2014. aasta oktoobrist on Minu Unistuste Päeva patrooniks laulja Lenna Kuurmaa. Meie 
patrooni rolliks on suurendada teadlikkust sihtasutuse olemasolust ning juhtida tähelepanu haigete 
laste ja nende perede emotsionaalsetele vajadustele. 

Nõukogu ja juhtkond 

Alates 2014. aasta septembrist tegutseb fondi juures nõukogu, kuhu kuuluvad sihtasutuse asutajad 

Marianne Bruhn ja Helena Almqvist ning liikmed Riina Roos, Jaanus Mägi, doktor Maila Raidmäe, Karita 

Sall, Indrek Alliksaar, Heidi Tülp ja Maarja-Linda Taur.  Alates juunist 2019 valiti Minu Unistuste Päeva 
uueks nõukogu esinaiseks Lilia Kristianson, kes võttis teatepulga üle seniselt fondi nõukogu esinaiselt 
Helena Almqvistilt. Nõukogu koosneb oma ala professionaalidest ning kaetud on meditsiiniline, 



juriidiline, finantsalane ja kommunikatsiooni valdkonnad. Nõukogu koosolekud toimuvad regulaarselt 
3-4 korda aastas, millele lisanduvad mitmed jooksvad lahendust vajavad küsimused. Minu Unistuste 

Päeva nõukogul on nõuandev roll. 

Fondi jätkusuutliku arengu ja missioonist tulenevate tegevuste elluviimise eest vastutab juhtkond, 

kuhu kuuluvad tegevjuht Kristiina Gabor-Mägi ja kommunikatsioonijuht Ave Pilt. Tegev- ja 

kommunikatsioonijuhti abistavad nende igapäevatöös grupp aktiivseid vabatahtlikke, kes täidavad 
erinevaid jooksvaid ülesandeid. 

 

Üritused, eriprojektid ja annetuste kogumine  

Fondi eesmärgiks on hoida oma häid strateegilisi koostööpartnereid ning leida juurde uusi toetajaid nii 

ettevõtete kui ka eraisikute seas, kelle abiga saaksime tuua rõõmu, positiivseid elamusi ja 
emotsionaalset tuge fondi sihtrühma lastele ja nende lähedastele. 2019. aastal aitasid annetuste 

laekumisele kaasa mitmed suured teabeüritused ning kampaaniad. 

Pardiralli 

8. juunil kulmineerunud Eesti suurim heategevuskampaania Pardiralli purustas 2019. aastal mitu 

rekordit: Kadriorus lasti vette rekordarv vanniparte - 15 200 ning vähihaigete laste ja nende perede 
toetuseks kogunes lõpuks seninägematult suur summa - 261 849 eurot. Kuuendat aastat toimunud 

Pardiralli korraldas Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit koostöös heategevusfondiga Minu Unistuste 
Päev ning Vähiravifondiga „Kingitud elu“. Minu Unistuste Päeval oli au olla kaaskorraldaja rollis juba 
kolmandat aastat järjest. Kogutud annetustest laekus fondi 39 277 eurot, et saaksime ellu viia raskelt 

või krooniliselt haigete laste unistusi. Erineval moel panid rallile õla alla ligi 200 Eesti ettevõtet ja ligi 
150 vabatahtlikku. Vähki haigestunud lapsi toetasid ja Pardiralli perepäeval osalesid tuhanded Eesti 
inimesed.  Minu Unistuste Päev aitas kaasa Pardiralli edukale kommunikeerimisele ning 

meediasuhetele ja panustas suurel hulgal vabatahtlike töötunde perepäeva lasteala programmi ja 

tegevuste organiseerimisel, kaasates selleks pea 50 vabatahtlikku. Tänavuse Pardiralli peaauhinna 

võitis poliitik Urmas Paet, kes annetas võidureisi Rootsi, Astrid Lidgreni muinasjutumaale, Minu 

Unistuste Päevale. Meie aga kinkisime omakorda reisi viieliikmelisele perele, kus kasvab kaks 

vähidiagnoosiga last. 

Maalides Head 

MTÜ Maalides Head on omanäoline algatus, mis kutsub Eesti avaliku elu tegelasi maalima 

heategevuslikul eesmärgil maale, et need hiljem oksjonil maha müüa. Tänavu koguti juba neljandat 
aastat jutti annetusi Minu Unistuste Päevale.  Pea pool aastat aktiivset ettevalmistust kulmineerus 6. 

oktoobril heategevusliku kontsertiga, kus Eesti Rahva Muuseumis astusid fondi toetuseks lavale ka 

mitmed Eesti armastatud lauljad, sealhulgas Minu Unistuste Päeva patroon Lenna Kuurmaa. 
Maalimises osalesid sel aastal ka ralliäss Ott Tänak ning mitmed Eesti tele- ja raadiokanalite töötajad. 

Oksjoni, piletitulu ja heategevusliku õnneloosiga annetati fondile 8721 eurot, mis on seni suurim 

kogutud summa Maalides Head tegevuse jooksul. 

 

Eriprojekt „Heategu lapselt lapsele“ 

2019. aastal jätkasime meile armsaks saanud kampaaniaga „Heategu lapselt lapsele“, mille eesmärgiks 
on kutsuda Eestis tegutsevaid koole ja lasteaedasid tegema väikeseid heategusid, näitamaks üles 
hoolivust ja empaatiavõimet nende laste ja perede vastu, kes peavad igapäevaselt võitlema mõne 
raske haigusega. Emade ja isadena, õpetajate ja kasvatajatena saame siin lastele eeskujuks olla ja 



kasvatada järeltuleva põlvkonna, kes oskab märgata ja hoolida. 2019. aastal osales kampaanias 20 

õppeasutust ning väikeste heategudena kogunes fondi unistuste elluviimiseks 6434 eurot.  

„Mina hoolin“ helkur 

Sügis-talvisel perioodil jätkasime heategevuslike helkurite müügiga, millele panid oma toetava õla alla  
K-Rauta, Koduekstra, Rademar ja Stockmann. „Mina hoolin“ helkurite müügist laekus fondi täiendavad  
7408 eurot. 

Minu Unistuste Päeva jõulukaart 

Sel aastal saabusid jõulud meie jaoks erilisemalt kui kunagi varem, sest esimest korda Minu Unistuste 
Päeva tegutsemisaja jooksul, maalis spetsiaalselt fondile ainulaadsed jõulukaardid meie oma unistuste 
päeva laps Katerina Runina, kes peab võitlust raske neeruhaigusega. Fond on korraldanud tüdrukule 
personaalse unistuste päeva ning toetanud andeka tüdruku kunstiõpinguid üle aasta, mis on andnud 

talle keerulisel haigusteekonnal erakordselt palju hingejõudu ja motivatsiooni oma unistuste poole 
püüdlemiseks.  Katerina kaarte osteti ligi 1000 tükki ning müügist saadav tulu oli 3903 eurot. Suur aitäh 
kõigile, kes ise ostsid, aitasid kaarte müüa või teistmoodi projekti õnnestumisse panustasid! Meie 

suurim tänu kuulub aga armsale Katerinale ja tema kunstiõpetajale Marina Aleksejevale.  

Teabeüritused 

2019. aastal osalesid Minu Unistuste Päeva vabatahtlikud ja juhtkond mitmetel avalikel üritustel, mille 
eesmärgiks oli tutvustada fondi tegevust, kasvatada organisatsiooni spontaanset tuntust ja koguda 
annetusi unistuste sündmuste elluviimiseks.  Näidetena võib teiste seas esile tõsta Saku Suurhallis 
toimunud Martin Müürsepa „Viimase Lahingu“, ERMi Jõululaada, Jolose juubelipeo, Pardiralli, 

Maalides Head näitus-kontserti ning teavitustöö koolides. Kõik need sündmused ja paljud teised 

väiksemad kohtumised ning avalikus ruumis pildis olemised on aidanud kaasa fondi jätkusuutlikule 
arengule. 

Annetamistalgud 

Eesti esimesed annetamistalgud toimusid detsembri alguses, millest võttis osa pea 100 vabaühendust 
üle Eesti. Minu Unistuste Päev kogus annetamistalgutel raha 2020. aasta uusaastapeo korraldamiseks, 
millest on kujunenud aasta oodatuim ja ühtaegu suurim sündmus paljude unistuste päeva perede 
jaoks. Heade annetajate abiga koguti eesmärgi elluviimiseks pea 5000 eurot. 

 

Kommunikatsioon  

Unistuste sündmused 

Unistuste sündmuste postitused jagunevad kolmeks:  
1. Laste personaalsed unistuste päevad 

2. Grupiüritused haiglates 

3. Grupiüritused väljaspool haiglat.  
Aastas korraldame 100+ unistuste sündmust, mis teeb keskmiselt kaks sündmust nädalas. Sündmuste 
tihedus oleneb hooajast ning kõige intensiivsem aeg on Minu Unistuste Päeva jaoks tavaliselt kevad ja 
suvi. Kõigist sündmustest teeme postitused nii fondi kodulehel kui sotsiaalmeedia kanalis (Facebook). 
Tavaliselt teeme kaks unistuste sündmuste postitust nädalas, kuid tihedal perioodil kolm ja vaiksel 

perioodil üks postitus nädalas. Üldine levik ja engagement on väga head ning üha rohkem inimesi ja 
ettevõtteid kommenteerib ning jagab postitusi, mis näitab seda, et sisu läheb inimestele korda.  



Toetajad 

2019. aastal tegime kõigist toetajatest eraldi postituse sotsiaalmeedia kanalis Facebook, kelle annetuse 
summa oli üle 500 euro. Pikaajaliste ja suuremate partneritega korraldasime ka kohtumised ning 
arutasime edasist koostööd. Samuti võtame kõigi toetajatega eraldi ühendust kui unistuste sündmuse 
postitus on kodulehele ja sotsiaalmeediasse üles läinud ning kutsume postitusi omapoolse 
kommentaariga jagama. Selle tulemusena on suurenenud toetajatega otsesuhtlus ja side, mis on 

andnud positiivseid tulemusi. 

Üritused, eriprojektid, annetused 

Kõikidest Minu Unistuste Päeva üritustest ja eriprojektidest teeme mitmeid postitusi, mis on kas 
informatiivse või üleskutset esitava sisuga. Põhjaliku ülevaate erinevatest üritustest ja eriprojektidest, 
kus Minu Unistuste Päev osaleb, saab eelmises punktis. Näiteks Pardiralli eel ja toimumise ajal on 
infovoog Pardiralli teemalistest postitustest „punane“. Sama lugu „Maalides Head“ projektiga. 
Olulisemaid postitusi ka boostime, et võimendada veelgi enam annetuste kogumist. 

Vabatahtlikud 

Alates 2019. aastast hakkasime tegema regulaarselt postitusi Minu Unistuste Päeva vabatahtlikest. See 

lisab organisatsioonile läbipaistvust, usaldusväärsust ja toob avalikkuse ette inimesed, kes kõige 
otsesemalt fondi sihtgrupi lastega kokku puutuvad. Postitused osutusid väga edukaks, said palju 
tähelepanu ja kindlasti uusi jälgijaid fondile. Minu Unistuste Päev tunnustab igal aastal oma tublimaid 
vabatahtlikke läbi fondi väärtuste, milleks on positiivsus, koostöö ja usaldusväärsus. Postitused saigi 

tehtud nendest vabatahtlikest, kes said tunnustuse osaliseks.  

Emotsiooni postitused 

Emotsiooni postitused on üks osa sotsiaalmeedia plaanist, mille eesmärk on jagada kasulikke 

nõuandeid ja soovitusi, mis aitavad raskelt või krooniliselt haige lapse vanematel või teistel inimestel 
paremini toime tulla. Suur rõhk on emotsionaalse toe pakkumisel, mis on üks osa Minu Unistuste Päeva 
missioonist.  

Minu Unistuste Päeva avaliku kommunikatsiooni infomaterjal vabatahtlikele 

Olulise osana fondi strateegiast valmis 2019. aastal Minu Unistuste Päeva avaliku kommunikatsiooni 

infomaterjal vabatahtlikele, mis valmis koostöös fondi vabatahtlike, tiimijuhtide, nõukogu liikmete ja 
juhtkonnaga. Protsessi käigus arvestasime erinevate osapoolte arvamustega ja integreerisime need 

mitmesse dokumenti. Olulise täiendusena kirjutasime väga põhjalikult lahti kogu personaalse unistuste 
päeva protsessi algusest lõpuni koos vastutajate ja tähtaegadega. Selgitasime väga põhjalikult miks on 
fondi tegemiste kommunikeerimine oluline muuhulgas läbi meediasuhete. Täiendasime lapsevanema 
lepingut lisaga, milles vanem saab anda nõusoleku avaldada lapse diagnoos. Kogu protsess 
kulmineerus sügisel vabatahtlikele suunatud koolitusega, mille peaesineja oli Eesti tuntud ja 
tunnustatud ajakirjanik Mihkel Kärmas Pealtnägijast. 

Meediasuhted 

Minu Unistuste Päev on meedias hästi esindatud, mis suurendab fondi nähtavust ja aitab koguda 
annetusi selleks, et saaksime aidata veel rohkem raskelt ja krooniliselt haigeid lapsi. Olulist rolli 

mängisid suured projektid nagu Pardiralli, Maalides Head ning personaalseid unistuste päevi 
kajastavad isiklikud lood lastest. 2019 aastal oli kokku üle 40 meediakajastuse, mis on väga hea 
tulemus.  



• DAVA Foods EGGO peomunad – “Peomunade ostjad toetasid laste unistusi 9285 euroga” 
(Lõunaeestlane, Kaubandus.ee) 

• Pardiralli raames on palju meediakajastusi, kus mitmel korral oli teleeetris või raadiointervjuus 
esindatud Minu Unistuste Päeva patroon, tegevjuht või kommunikatsioonijuht. Praktiliselt 

kõigis meediakajastustes jooksid läbi kõigi korraldajate info, millest üks oli Minu Unistuste 

Päev. Kokkuvõttes andsid meediakajastused fondile palju nähtuvust. Pardirallit kajastasid 
järgmised meediakanalid - ETV AK uudised, Postimees Tervis, Eesti Ekspress, TV3 Seitsmesed, 

Raadio Elmar, Raadio Kuku, Märt ja Lenna Kanal2 Õhtu, ETV+, ERR Uudised. Mitmed kanalid 

kajastasid Pardiralliga seonduvaid uudiseid ja lugusid mitmel korral 

• Unistuste Nukk Kaisu – „Kambja vallavalitsus aitab laste unistustel täituda“ (Postimees) 

• Ottomari personaalne unistuste päev - „Rasket haigust põdeva Ottomari suur unistus täitus 
Rootsi dinopargis: "Oi jummel, kui põnev!" (DELFI) 

• Rasmuse unistuste päev - „Täitusid raskelt haige 11aastase Rasmuse unistused! Oma panuse 
andis ka ralliäss Ott Tänak“ (DELFI, DELFI Naistekas, Õhtuleht, The World News) 

• Maalides Head, meediakanalite maalid – Kanal2 Õhtu saade, ERR, StarFM, Raadio Elmar, TV3, 

SkyPlus, RingFM, MyHits, Power Hit Radio 

• Ott Tänaku “Maalides Head” maal ja video üleskutse – DELFI, Meie Maa 

• Mooni unistuste päev – “Liigesehaigust põdeval Mooni täitus tele-eetris kaks südamlikku 
unistust” (Hommik Anuga, ERR Menu) 

• Martin Müürsepa Viimane Lahing – ERR, DELFI 

• Minu Unistuste Päevast – TerviseTrend, Õpetajate Leht 

• Vabatahtlike koolituspäev koos Mihkel Kärmasega 

• Annetamistalgud – video koos Minu Unistuste Päeva patrooni Lenna Kuurmaaga 

• Annetamistalgud – Liis Lemsalu räägib, miks tema on otsustanud toetada Minu Unistuste 
Päeva (Ringvaade) 

 

Üritused 

Minu Unistuste Päeva tegevuse eesmärgiks on pakkuda emotsionaalset tuge, leevendada stressi, tuua 

hingejõudu ning rõõmu haigetele lastele ja nende peredele Eestis. 2019. aastal viisime ellu 113 erinevat 

sündmust, sh jätkasime inspireerivate ja psühholoogilist tuge pakkuvate loengutega fondi sihtrühma 
lastevanematele, osalesime 14 erineval teabeüritusel ning korraldasime mitmeid vabatahtlikele 
suunatud üritusi, et tagada vabatahtlike kõrge motiveeritus ning valmisolek unistuste sündmustega 
kaasnevateks väljakutseteks.  

Personaalsed unistuste päevad 

Personaalsed unistuste päevad on raskelt või krooniliselt haigete laste jaoks korraldatud erilised 

sündmused, mille abil aitame täita iga lapse isiklikke soove ja unistusi. Suurem osa meie 

personaalpäeva lastest nomineeritakse arstide poolt. Üksikud ka läbi patsientide ühingute. Need 

ainulaadsed päevad planeeritakse alati koos lapse, tema pere ja lapse ravi eest vastutava arstiga.  

Haiglate rolliks on viia kokku Minu Unistuste Päev ja lapsed, kes unistuste täitumisest enim hingejõudu 
ja tuge võiksid saada. 2019. aastal õnnestus meil ellu viia 42 lapse erilised unistused. 

Grupiüritused haiglates 

Meil on väga hea koostöö Eesti suurimate haiglatega. Nii korraldame regulaarseid mänguhommikuid 
ja grupiüritusi  Tallinna Lastehaiglas ja Tartu Ülikooli Lastekliinikumis ning võimaluste piires ka Narva ja 



Ida-Viru Keskhaiglas haiglaravil olevatele lastele. Meie eesmärk on tuua rõõmu ja häid emotsioone 

võimalikult paljudele lastele ja nende peredele. Usume, et positiivselt meelestatud lapsed suudavad 

paremini toime tulla valulike ja ebameeldivate raviprotseduuridega ning head emotsioonid aitavad 

paranemisele kaasa. Aitäh meie suurepärastele vabatahtlikele ja koostööpartneritele tänu kellele 
saime 2019. aasta tuua haiglaravil olevatele lastele rõõmsaid hetki lausa 32-l korral. 

Grupiüritused väljaspool haiglat ehk perepäevad 

Oma eesmärgi elluviimiseks oleme loonud head koostöösuhted mitmete Eestis tegutsevate 
patsientide ühingutega, nende hulgas Eesti Laste ja Noorte Diabeediühingu-, Seljaajusonga ja 

Vesipeahaigete Seltsi-, Downide Sündroomi Ühingu-, Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu-, 

Matveikaga Narvas ja Kallemäe kooli filiaaliga Kuressaares (mis koondab Saaremaal elavaid 

erivajadustega lapsi). Koostöö patsientide ühingutega võimaldab meil jõuda rohkemate lasteni ning 
korraldada sihtrühma eripärasi arvestavaid perepäevasid. Nii õnnestus meil 2019. aastal korraldada 13 

suurt, omanäolist ja lõbusat pereüritust, kus fondi sihtrühma pered said tulla oma igapäeva rutiinist 
välja ning veeta koos oma lähedaste ja sarnases elufaasis olevate peredega kvaliteetselt aega. 

Aasta alguses korraldasime juba traditsiooniks kujunenud uusaastapeo kõigile Minu Unistuste Päeva 
personaalses unistuste päeva programmis osalenud lastele ja nende peredele. Tallinna Lauluväljaku 
ruumides aset leidnud peost „Reis ümber maailma“ võttis osa ligikaudu 200 inimest. Ürituse 
õnnestumisesse panustas üle 70 erineva koostööpartneri ja toetaja ning panustati pea 300 

vabatahtlikku töötundi. Tegemist oli aasta ühe suurejoonelisema ja oodatuima üritusega. 

Vabatahtlikud 

Minu Unistuste Päevas tegutseb viis vabatahtlike meeskonda, neist kolm asuvad Tallinnas, üks Lõuna-

Eestis ja üks Ida-Virumaal. Kokku on fondis üle 100 aktiivse vabatahtliku, kes aitavad ellu viia unistuste 

sündmusi, osalevad teabeüritustel, koguvad annetusi ning täidavad erinevaid administratiivseid 
ülesandeid. 2019. aastal annetasid vabatahtlikud fondi eesmärkide elluviimiseks pea 4000 
vabatahtlikku töötundi.  

Meie fondil on ilus traditsioon panustada oma liikmetesse läbi erinevate meeskonnaürituste ja 

koolituste. Nii sai 2019. aastal  korraldatud mitmeid põnevaid ühiseid ettevõtmisi, mis liitsid ja harisid. 

Kevadel toimus koostöös koolitaja Helena Väljastega teadveloleku koolitus ning hilissügisel 
kommunikatsiooniteemaline koolituspäev, kus tutvustasime koostöös fondi nõukogu, juhtkonna, 

tiimijuhtide ja vabatahtlikega välja töötatud Minu Unistuste Päeva avaliku kommunikatsiooni 
juhendmaterjali ning olulisi muudatusi, mis on seotud unistuste päeva laste haiguslugude 
kommunikeerimisega. Koolituspäeva erikülaline oli ajakirjanik ja saatejuht Mihkel Kärmas, kes jagas 
huvitavaid mõtteid ja oma kogemusi meediavallas. 

Juba mitmendat aastat korraldame vabatahtlike tänuüritust, kus täname oma parimaid 

meeskonnaliikmeid läbi fondi väärtuste, milleks on positiivsus, koostöö ja usaldusväärsus. Minu 

Unistuste Päeva „Aasta vabatahtlik 2019“ tunnustuse pälvis tiimijuht Grete-Liis Lepp.   

Ilma meie tublide vabatahtlike väeta ei suudaks me korraldada nii palju edukaid unistuste sündmusi 
ning seeläbi kinkida ilusaid hetki meie unistuste päeva lastele ja nende lähedastele. Suur tänu Teile 

kõigile! 

 

 

 



Tänusõnad meie toetajatele 

Minu Unistuste Päev tänab südamest kõiki koostööpartnereid, toetajaid ja eraisikutest annetajaid, kes 

on aidanud fondi tegevusele õla alla panna. 

 

Eesmärgid 2020. aastaks 

Tagada fondi jätkusuutlikus käesolevas majanduskriisis 

2020. aasta on seoses COVID-19 koroonaviirus kiire levikuga toonud kaasa ülemaailmse majanduskriisi, 

mille mõjusid on täna veel vara hinnata. Selge on see, et tugeva löögi saavad antud olukorras ka 

heategevusorganisatsioonid, mis suuremas osas püsivad jalul ettevõtete ja eraisikute annetuste toel. 

Minu Unistuste Päeva juhtkond jälgib kõrgendatud tähelepanuga Eestis toimuvat ning lähtub Vabariigi 
Valitsuse, Sotsiaalministeeriumi ja Terviseameti soovitustest ning otsustest ja reageerib vastavalt 

olukorrale. Juba praegu oleme tühistanud ja edasi lükanud mitmeid unistuste sündmusi ning viinud 
ajutiselt töötegemise üle kodukontoritesse. Minu Unistuste Päeva meeskond tegutseb edasi selle 
nimel, et kõik töösolevad unistuste päevad saaksid ellu viidud. Seni suuname oma ajalise ressursi uue 

veebilehe arendusse ning oluliste protsesside korrastamisse, et oleksime eriolukorra lõppemisel valmis 
taas annetusi koguma ja unistuste sündmusi korraldama. Loodame, et varasemalt kogunenud rahaline 

reserv aitab meil raskemad ajad üle elada.  
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Sihtasutus Heategevusfond Minu Unistuste Päev 2019. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 209 280 164 689  

Nõuded ja ettemaksed 3 525 5 409 2

Kokku käibevarad 212 805 170 098  

Põhivarad    

Materiaalsed põhivarad 980 833 3

Kokku põhivarad 980 833  

Kokku varad 213 785 170 931  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 10 908 11 643 4

Kokku lühiajalised kohustised 10 908 11 643  

Kokku kohustised 10 908 11 643  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 159 288 170 390  

Aruandeaasta tulem 43 589 -11 102  

Kokku netovara 202 877 159 288  

Kokku kohustised ja netovara 213 785 170 931  
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Sihtasutus Heategevusfond Minu Unistuste Päev 2019. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 132 407 83 529 5

Muud tulud 9 171 6 555  

Kokku tulud 141 578 90 084  

Kulud    

Jagatud annetused ja toetused 0 -62  

Mitmesugused tegevuskulud -44 613 -48 371 6

Tööjõukulud -52 483 -52 597 7

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -362 -167  

Muud kulud -555 0  

Kokku kulud -98 013 -101 197  

Põhitegevuse tulem 43 565 -11 113  

Intressitulud 20 20  

Muud finantstulud ja -kulud 4 -9  

Aruandeaasta tulem 43 589 -11 102  
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Sihtasutus Heategevusfond Minu Unistuste Päev 2019. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2019 2018

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 43 565 -11 113

Korrigeerimised   

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 362 167

Muud korrigeerimised 3 -3

Kokku korrigeerimised 365 164

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 1 984 -5 409

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -835 1 931

Laekunud intressid 20 20

Makstud intressid 0 -6

Kokku rahavood põhitegevusest 45 099 -14 413

Rahavood investeerimistegevusest   

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
-508 -1 000

Kokku rahavood investeerimistegevusest -508 -1 000

Kokku rahavood 44 591 -15 413

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 164 689 180 102

Raha ja raha ekvivalentide muutus 44 591 -15 413

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 209 280 164 689
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Sihtasutus Heategevusfond Minu Unistuste Päev 2019. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2017 170 390 170 390

Aruandeaasta tulem -11 102 -11 102

31.12.2018 159 288 159 288

Aruandeaasta tulem 43 589 43 589

31.12.2019 202 877 202 877
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Sihtasutus Heategevusfond Minu Unistuste Päev 2019. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Heategevusfond Minu Unistuste Päev SA 2019. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse

standardiga.

Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele

suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning mida

täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Kus järgnevad arvestuspõhimõtted ei sätesta teisiti, on raamatupidamise aastaaruande koostamisel lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Heategevusfond Minu Unistuste Päev SA 2019. aastaaruandele rakenduvad Euroopa Liidu raamatupidamisdirektiivist 2013/34/EL tulenevad

nõuded, mille alusel ettevõtte suurusest sõltub majandusaasta aruandes nõutava avalikustatava informatsiooni hulk.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja rahalähenditena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid

eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on sõltuvalt ebatõenäoliselt laekuva

nõude tekkimise põhjustest kantud osaliselt või täies ulatuses tegevuskuludesse. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja

maksumusega alates 300 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 300 euro, kantakse kulusse.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud

mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse

langusest tulenevad allahindlused.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    300

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

Masinad ja seadmed 3 aastat

Finantskohustised

Finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Annetused ja toetused

Mitte-sihtotstarbelised annetused ja toetused kajastatakse tuluna hetkel, mil annetus või toetus on laekunud või selle laekumine on praktiliselt

kindel (võttes vajadusel arvesse perioodi, mille eest need on tasutud).
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Sihtasutus Heategevusfond Minu Unistuste Päev 2019. a. majandusaasta aruanne

Tulud

Muude tuludena on kajastatud aruandeperioodil toodete müügist ja vahendamisest saadud tulu. 

Kulud

Kulud kajastatakse tekkepõhiselt perioodis, millal nad on tekkinud või millega nad on sisuliselt seotud.

Seotud osapooled

Seotud osapool on isik või ettevõte, kes on seotud Heategevusfond Minu Unistuste Päev SA-ga (edaspidi Ühing) sel määral, et nendevahelised

tehingud ei pruugi toimuda turutingimustel.

Isik või selle isiku lähedane pereliige (st pereliige, kelle puhul võib eeldada olulise mõju olemasolu, näiteks abikaasa, elukaaslane või laps)

on seotud Ühinguga, kui see isik:

(a) on Ühingu või selle emaettevõtte juhtkonna liige (st isik, kellel on volitused ettevõtte tegevuse kavandamiseks, juhtimiseks ja kontrollimiseks

otseselt või kaudselt, ning kes kannab selle eest vastutust); või (b) omab kontrolli või olulist mõju Ühingu üle (näiteks läbi aktsiaosaluse).

Ühing on seotud teise ettevõttega, kui kehtib üks või mitu järgmistest tingimustest:

(a) teine ettevõte ja Ühing on ühise kontrolli all (st nad on kas sama kontserni liikmed või neid kontrollib sama isik (või selle isiku lähedane

pereliige));

(b) üks ettevõte on kolmanda osapoole (kelleks võib olla nii ettevõte kui isik) poolt kontrollitav ettevõte ja teine ettevõte on selle

kolmanda osapoole (juhul kui kolmandaks osapooleks on isik, siis selle isiku või tema lähedase pereliikme) olulise mõju all olev ettevõte;

(c) teine ettevõte omab Ühingu üle kontrolli või olulist mõju;

(d) teine ettevõte on Ühingu kontrolli või olulise mõju all;

(e) teised ettevõtted, mille üle Ühingu emaettevõtte juhtkonna liige (või nende lähedased pereliikmed) omavad kontrolli või olulist mõju;

(f) teised ettevõtted, mille juhtkonda kuuluvad isikud (või nende lähedased pereliikmed), kes omavad kontrolli või olulist mõju Ühingu üle.

Aruandekuupäevajärgsed sündmused:

2020. aasta alguses kinnitati uue koronaviiruse (Covid-19) olemasolu ja praeguseks on see levinud üle kogu maailma, sealgulgas

Eestisse, põhjustades probleeme ettevõtetele ja majandustegevusele. Sihtasutus käsitleb seda haiguspuhangut bilansipäevajärgseks mitte

korrigeerivaks sündmuseks, mille mõju kajastatakse 2020. aasta finantsaruannetes. Kuna olukord on ebakindel ja kiiresti arenev, ei pea me

otstarbekaks kvantitatiivse hinnangu andmist haiguspuhangu võimaliku mõju kohta heategevusfondile.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2019 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 3 525 3 525

Ostjatelt laekumata

arved
3 525 3 525

Kokku nõuded ja

ettemaksed
3 525 3 525

 

 31.12.2018 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 5 350 5 350

Ostjatelt laekumata

arved
5 350 5 350

Ettemaksed 59 59

Tulevaste perioodide

kulud
59 59

Kokku nõuded ja

ettemaksed
5 409 5 409
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Lisa 3 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

 

Arvutid ja

arvutisüsteemid

  

  

31.12.2018  

Soetusmaksumus 1 000 1 000

Akumuleeritud kulum -167 -167

Jääkmaksumus 833 833

  

Ostud ja parendused 509 509

Amortisatsioonikulu -362 -362

  

31.12.2019  

Soetusmaksumus 1 342 1 342

Akumuleeritud kulum -362 -362

Jääkmaksumus 980 980

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2019 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 102 102

Võlad töövõtjatele 6 797 6 797

Maksuvõlad 4 009 4 009

Kokku võlad ja ettemaksed 10 908 10 908

 

 31.12.2018 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 684 684

Võlad töövõtjatele 6 841 6 841

Maksuvõlad 4 118 4 118

Kokku võlad ja ettemaksed 11 643 11 643

Lisa 5 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2019 2018

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused 132 407 83 529

Kokku annetused ja toetused 132 407 83 529
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Sihtasutus Heategevusfond Minu Unistuste Päev 2019. a. majandusaasta aruanne

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2019 2018

Rahaline annetus 132 407 83 529

Mitterahaline annetus 100 000 101 298

Kokku annetused ja toetused 232 407 184 827

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2019 2018

Üür ja rent 4 314 2 746

Mitmesugused bürookulud 388 268

Koolituskulud 2 669 1 402

Transpordikulud 5 819 5 859

Ostetud teenused 10 128 8 842

Toitlustamine üritustel ja muud üritustega seotud kulud 15 362 9 748

Reklaamikulud 5 170 6 525

Muud 763 12 981

Kokku mitmesugused tegevuskulud 44 613 48 371

Lisa 7 Tööjõukulud
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Palgakulu 39 346 39 411 8

Sotsiaalmaksud 12 984 13 005  

Töötuskindlustus 153 181

Kokku tööjõukulud 52 483 52 597  

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 2 2  

Lisa 8 Seotud osapooled
(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2019 2018

Arvestatud tasu 18 591 16 719

Arvestatud tasud on kajastatud ka tööjõukulude hulgas (Lisa 7).



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.04.2020

Sihtasutus Heategevusfond Minu Unistuste Päev (registrikood: 90010410) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete

õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

KRISTIINA GABOR-MÄGI Juhatuse liige 07.04.2020



SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Sihtasutus Heategevusfond Minu Unistuste Päev nõukogule

Oleme üle vaadanud Sihtasutus Heategevusfond Minu Unistuste Päev 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 10 kuni 17.

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 Heategevusfond Minu Unistuste Päev finantsseisundit seisuga 31.12.2019 ning sellel kuupäeval lõppenud

majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Ilmar Tälli

Vandeaudiitori number 443

TPMM Nordic OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 70

Tulika tn 19, Tallinn, Harju maakond, 10613

16.04.2020



Audiitorite digitaalallkirjad
Sihtasutus Heategevusfond Minu Unistuste Päev (registrikood: 90010410) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruandele lisatud

audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

ILMAR TÄLLI Vandeaudiitor 16.04.2020



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Tervisehäiretega isikute ühendused ja nende liidud;

puuetega inimeste ühendused ja nende liidud,

erivajadustega inimeste kaitseühendused

94997 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 5287989

E-posti aadress kristiina@minuunistustepaev.ee


