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Tegevusaruanne 

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

kevadel. 08. juulil 2021 täitub Minu Unistuste Päeval 10. tegevusaasta. Meie eesmärk on täita Eesti 

raskelt või krooniliselt haigete laste unistusi, pakkudes seeläbi nii lastele kui nende lähedastele 

emotsionaalset tuge, mis on oluline osa raviprotsessi tervikust. Eesmärgi täitmisel teeme koostööd 

Tallinna Lastehaigla, Tartu Ülikooli Kliinikumi ning erinevate patsientide ühingute ja 

organisatsioonidega. 

 

Fondist 

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.  Unistus teeb imet! 

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 vabatahtlikele kõrgelt 

hinnatud organisatsioon, kuhu oma aega ja pühendumust kinkida. 

Väärtused 

Minu Unistuste Päeva väärtused said sõnastatud vabatahtlike, juhtkonna ning nõukogu ühise töö 

tulemusena 2017. aastal. 

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, kelle rolliks 

on suurendada teadlikkust sihtasutuse olemasolust ning juhtida tähelepanu haigete laste ja nende 

perede vaimsele tervisele. 



Nõukogu ja juhtkond 

Alates 2014. aasta septembrist tegutseb fondi juures nõukogu, kuhu kuuluvad nõukogu esinaine Lilia 

Kristianson,  nõukogu liikmed dr Maila Raidmäe, Karita Sall, Indrek Alliksaar, Jaanus Mägi, Heidi Tülp ja 

Maarja-Linda Taur. Nõukogu koosneb oma ala professionaalidest ning kaetud on meditsiiniline, 

juriidiline, finantsalane, turundus- ja kommunikatsiooni valdkonnad. Nõukogu koosolekud toimuvad 

regulaarselt 3-4 korda aastas, millele lisanduvad mitmed jooksvad lahendust vajavad küsimused. Minu 

Unistuste Päeva nõukogul on nõuandev ning fondi juhtkonnale järelevalvet teostav roll. 

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

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

kommunikatsioonijuhti abistavad nende igapäevatöös grupp aktiivseid vabatahtlikke, kes täidavad 

erinevaid jooksvaid ülesandeid. Lisaks tegutseb alates 2019. aasta septembrist fondi juures 

veebihaldur Mari Skuin, kelle roll on toetada kommunikatsioonijuhti ning teha regulaarseid unistuste 

sündmustega seotud postitusi, et anda tagasisidet fondi toetajatele. 

 

Üritused 

2020. aasta õpetas rohkem kui kunagi varem hetkes elamist, paindlikkust, muutustega kohenemist 

ning pani pingutama ühiste eesmärkide nimel. Kuid lootus paremasse homsesse ei kustunud kordagi, 

sest uskusime, et väljakutsed loovad uusi võimalusi ja toovad kaasa loovaid lahendusi. Vaatamata meid 

ümbritsevale oli 2020. aasta Minu Unistuste Päeva jaoks edukas ja tegus. Üheskoos õnnestus meil ellu 

viia 71 unistuste sündmust, mis piiratud tingimustes on suurepärane tulemus. 

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, võttes 

arvesse lapse ja pere soove ning huve.  Haiglate rolliks on viia kokku Minu Unistuste Päev ja lapsed, kes 

unistuste täitumisest enim hingejõudu ja tuge võiksid saada. 2020. aastal õnnestus meil ellu viia 40 

lapse erilised unistused. 

Grupiüritused haiglates 

Minu Unistuste Päeval on väga hea koostöö Tallinna Lastehaigla ja Tartu Ülikooli Lastekliinikuga. 

Eriolukorrast tingituna ei saanud me küll 2020. aastal haiglates regulaarseid mänguhommikuid 

korraldada, kuid leidsime teisi loovaid lahendusi, kuidas haiglaravil olevaid lapsi rõõmustada ning 

pakkuda tegevust meeleolu tõstmiseks ning igavuse peletamiseks.  Näiteks viisime nii kevadel kui ka 

sügisel haiglatasse suure hulga mahukaid tegevusraamatuid „Parim Ajaviide“ ning võimaldasime lastel 

osa saada JUST Filmi veebikinost. Aasta lõpus toimetasime koostöös Lotte Lasteaiaga Tallinna 

Lastehaiglasse 100 jõulupakki, et tuua sära ning jõulurõõmu haiglaravil olevatele lastele. 

Usume siiralt, et positiivselt meelestatud lapsed suudavad paremini toime tulla valulike ja 

ebameeldivate raviprotseduuridega ning head emotsioonid aitavad paranemisele kaasa.  

Grupiüritused väljaspool haiglat ehk perepäevad 

Oma eesmärgi elluviimiseks oleme loonud head koostöösuhted mitmete Eestis tegutsevate 

patsientide ühingutega, nende hulgas Eesti Laste ja Noorte Diabeediühinguga, MTÜ-ga Seljaajusonga 



ja Vesipeahaigete Selts, Eesti Downi Sündroomi Ühinguga, Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liiduga, 

Jõhvis tegutseva puuetega laste tugikoduga Päikesekiir ning Kallemäe kooli filiaaliga Kuressaares (mis 

koondab Saaremaal elavaid erivajadustega lapsi). Koostöö teiste heategevusorganisatsioonidega 

võimaldab meil jõuda rohkemate lasteni ning korraldada sihtrühma eripärasid arvestavaid 

perepäevasid. Nii õnnestus meil 2020. aastal korraldada viis suurt, omanäolist ja lõbusat pereüritust, 

kus fondi sihtrühma pered said tulla oma igapäeva rutiinist välja ning veeta koos lähedaste ja sarnases 

elufaasis olevate peredega kvaliteetselt aega. 

Veel enne kui märtsis kuulutati riigis välja eriolukord, jõudsime aasta alguses korraldada juba 

traditsiooniks kujunenud uusaastapeo Minu Unistuste Päeva personaalses unistuste päeva 

programmis osalenud lastele ja nende peredele. Tallinnas Teras Beach rannatennisehallis toimunud 

sündmusest „Varbad liivas“ võttis osa ligikaudu 200 inimest. Ürituse õnnestumisesse andsid 

tänuväärse panuse paljud toetajad, fondi patroon Lenna Kuurmaa ning loomulikult vabatahtlikud ilma 

kelleta sellist toredat sündmust ei oleks saanud toimuda.  

Eriprojektid 

Koroonast tingitud piirangud soodustasid kastist välja mõtlemist. Nii otsustasime ka meie kevadise 

eriolukorra ajal üllatada Unistuste Päeva lapsi. Koostöös Omniva ning fondi koostööpartneri Vein ja 

Pintsliga saatsime teele 118 üllatuspakki, mis valmistasid lastele suurt rõõmu ja elevust. Projektis 

osalesid vabatahtlikud üle fondi, kes aitasid peredega ühendust võtta ning vajalikku eeltööd teha. 

Lisaks aitasime viiele Unistuste Päeva lapsele leida kasutatud kuid töökorras arvutid, et toetada nende 

koduõpet eriolukorra ajal. 

 

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. 2020. aastal aitasid annetuste 

laekumisele kaasa mitmed suured koostööprojektid ning loomulikult meie head püsitoetajad, keda 

eraisikute seas on ligi 80. Aasta viimase kuuga õnnestus meil koguda rekordiliselt 43 288 eurot, mis 

moodustas umbes poole fondi aastasest rahalisest eelarvest. Ilusa kingituse tegi Minu Unistuste 

Päevale ka LHV, kes toetas fondi lausa 12 000 euroga. 

Tanel Veenre ja Minu Unistuste Päeva kõrvamarjad 

Koostöö ühe Eesti tuntuima ehtekunstnikuga sai alguse fondi vabatahtliku Kati Siilbeki initsiatiivist ning 

järjepidevusest. Eesmärk oli luua Minu Unistuste Päeva värvidest inspireeritud kõrvamarjad, mis 

ühtlasi kannaksid endas heategevuslikku eesmärki- koguda annetusi ning aidata ellu viia laste unistusi. 

Ühtlasi soovisime, et meie vabatahtlikel oleks võimalik kanda fondi korraldatud sündmustel neid 

kauneid ehteid, mis oleks osa meie identiteedist. Koostöös Tanel Veenrega valmis imekaunis 

ehtekollektsioon, mis võeti kunstniku klientide seas väga hästi vastu. Iga müüdud heategevusliku 

HMUPi ehte pealt annetas Tanel fondile 20% müügituludest, mis aasta lõikes tegi kogusummaks 2248 

eurot. 

WRC rallitahvlite oksjon 

Projekti algatajaks oli fondi toetaja ja WRC ralli ametlik fotograaf Timo Anis, kelle eestvedamisel 

korraldasime esmakordselt fondi FB lehel kolm rahvusvahelise kaliibriga oksjonit, kus läksid loosi 



ralliässade autogrammidega eksklusiivsed rallitahvlid. Projektis osalesid: TOYOTA GAZOO Racing WRC, 

Hyundai Motorsport World Rally Team ja M-Sport Ford World Rally Team meeskonnad. Kolme 

oksjoniga annetati fondile 1500 eurot. Projekti raames kasvas Minu Unistuste Päeva FB lehe 

külastatavus ulmeliselt üle 100 000 külastuse päevas, mis on kõigi aegade absoluutne rekord ning 

kasvatasime fondi jälgijaskonda sihtrühmas, kes varasemalt Minu Unistuste Päeva tegemistest ehk 

väga palju ei teadnud. 

Annetamistalgud 

1. detsembril 2020 võttis Annetamistalgutest osa 100 vabaühendust üle Eesti, kes kõik kogusid 

annetusi ühiskondlike probleemide lahendamiseks ning kutsusid inimesi üles endale olulist valdkonda 

toetama. Minu Unistuste Päev kogus teist aastat järjest talgutel annetusi perepäeva korraldamiseks, 

kus raskelt ja krooniliselt haiged lapsed koos peredega saaksid üheskoos lustida ning kasvõi korraks 

oma argipäeva mured unustada. Minu Unistuste Päev oli Annetamistalgutel saja vabaühenduse seas 

üks enim annetusi kogunud organisatsioone, mis näitab, et meie tegemisi on märgatud ning vaimne 

tervis on teema, mis läheb inimestele üha enam korda. Kokku õnnestus meil heade toetajate ja 

Swedbanki abiga koguda 4427 eurot. Annetamistalguid ehk Heade tegude päeva veab Eestis 

Vabaühenduste Liit koostöös Vabariigi Presidendi Kantselei ja maakondlike arenduskeskuste 

võrgustikuga.  

Karlova kohvikute päev  

Meie Lõuna-Eesti tiimi algatatud fundraisingu projekt, kus ühel augustikuu nädalavahetusel koguti 

Minu Unistuste Päeva kodukohvikuga 1805 eurot. Laual olid nii koogid, pirukad, salatid, võikud, 

soolakurk, mannavaht, popcorn, vahvlid ja palju muud maitsvat. Loomulikult sai keerutada ka 

heategevuslikku õnneloosi, kus iga loos võitis! Meie kodukohviku isuäratava laua ja loosiratta aitasid 

täita head toetajad, keda oli muljetavaldavalt palju ning oma panuse andsid ka mitmed Unistuste Päeva 

pered.  

IWCT Rahvusvaheline jõululaat Balti Jaama väliturul 

Tallinna rahvusvaheline naisteklubi (IWCT) korraldab igal aastal suurt jõululaata, mille eesmärgiks on 

koguda annetusi heategevuseks. IWCT on toetanud Minu Unistuste Päeva tegevust algusaastatest 

saadik ning seepärast tundsime solidaarset kohustust olla ka ise väljas üritusel, kus kogutakse teiste 

hulgas annetusi ka meie fondile. Tänu headele koostööpartneritele sai Minu Unistuste Päeva 

väljapanek väga atraktiivne ning külastajatel oli võimalus proovida kätt õnneloosis ja osta Minu 

Unistust Päeva jõulukaarte. Nelja tunniga kogusime jõululaadal 556 eurot fondi sihtrühma laste 

toetuseks. 

„Mina hoolin“ helkurid ja Minu Unistuste Päeva jõulukaardid 

Sügis-talvisel perioodil jätkasime heategevuslike helkurite ja Minu Unistuste Päeva jõulukaartide 

müügiga. Eesmärk oli saada ladu tühjaks, et saaksime tuleval aastal uute lahendustega välja tulla. Suur 

aitäh K-Rautale, Koduekstrale, Biomarketile ning paljudele teistele ettevõtetel, kes oma tänuväärse 

panuse andsid. „Mina hoolin“ helkurite ning unistuste päeva lapse Katerina Runina visuaalidega 

jõulukaartide müügist laekus fondi täiendavalt 5359 eurot. 

 

 

 



Kommunikatsioon  

Unistuste sündmused 

Sündmuste postitused jagunesid laias laastus kaheks:  

1. Laste personaalsed unistuste päevad 

2. Grupiüritused väljaspool haiglat.  

 

2020. aastal korraldasime 71 unistuste sündmust, millest 40 moodustasid personaalsed unistuste 

päevad fondi sihtrühma lastele. Eritingimustes on see väga hea tulemus ning põhirõhk langes suvele ja 

sügisele. Kõigist sündmustest tegime postitused fondi kodulehele ning sotsiaalmeedia kanalitesse 

(Facebook, Instagram). Eriolukorrast tingituna, kus fond oli pikalt punases stsenaariumis ning sündmusi 

korraldada ei saanud, pidime pidevalt välja mõtlema uusi lahendusi, et kommunikatsioonikanalites 

infovoogu aktiivsena hoida. Suhtlesime mitmete peredega, kellele olime juba varasemalt unistute 

päeva korraldanud ning uurisime, kuidas lapsel ja perel läheb. Samuti tegime regulaarseid postitusi 

ilusatest perede tagasisidedest.  

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 Tanel Veenre ja HMUP kõrvamarjad, 

WRC rallitahvlite oksjon, Annetamistalgud, Karlova kohvikute päev jne. Olulisi postitusi ka boostime, 

et võimendada veelgi enam annetuste kogumist. 

Toetajad, vabatahtlikud, emotsiooni postitused 

2020. aastal jätkasime traditisooni ning tegime mitmeid postitusi (Facebook) meie suurematest 

toetajatest, kelle annetuse summa oli üle 500 euro. Peale sündmuse postituse ilumist kutsusime 

toetajaid postitusi kommenteerima ja jagama. Ühelt poolt on see suurendanud vahetut suhtlust 

toetajatega ning teiselt poolt aidanud võimendada kahepoolselt sõnumeid.  

Jätkasime vabatahtlike postitustega, kus fookuses oli tänuüritusel tunnustuse saanud vabatahtlikud.  

Emotsiooni postitustega jagame kasulikke nõuandeid ja tsitaate, mis toetavad raskelt või krooniliselt 

haige lapse ja tema  vanemate vaimset tervist.  

2020. aastal tegime erinevates Minu Unistuste Päeva kanalites (koduleht, Facebook, Instagram) kokku 

üle 600 postituse, mis teeb keskmiselt 12 postitust nädalas. See on päris suur maht. ���� 

Meediasuhted 

Meediasuhted on oluline osa Minu Unistuste Päeva strateegiast. Meediasuhted suurendavad fondi 

nähtavust ja aitavad koguda annetusi, et saaksime aidata veel rohkem raskelt ja krooniliselt haigeid 

lapsi. 2020. aastal oli Minu Unistuste Päev meedias hästi nähtav ning ilmusid järgmised kajastused: 

- “Vapiano külastajad täitsid jõuluajal haigete laste unistusi” (Elu24, 8.1.2020) 

- “Tanel Veenre hakkas toetama heategevusfondi Minu Unistuste Päev (Ringvaade, ERR Menu, 

Delfi Naistekas, GoodNews, Njuzz, Õhtuleht, Eesti 24; 7-9.5.2020)  

- Tunnustusauhind “Lastega ja lastele” (TV3, ETV, 1.6.2020) 

- "Pärlkasvaja tõttu ühes kõrvast kurdistunud Liis: inimene võib välja näha terve aga sa ei tea 

kunagi milline ta taust on." (Delfi Naistekas, 6.6.2020) 



- Lühikokkuvõte HMUP-i tegemistest ja sellest, fondil täitus 9. tegevusaasta (Raadio 4, 

venekeelne; 8.7.2020) 

- "Liigutav lugu! Raske haigusega võitlevale Marissale kingiti unistuste päev" (TV3, 9.7.2020) 

- Pikk saade (ca 30min) kus oli juttu Unistuste Päevast, unistuste täitmisest ja vabatahtliku 

tööst. (Raadio 4, venekeelne, 9.7.2020) 

- „Liisi unistuste päev“ (Raadio 4, venekeelne, 4.9.2020) 

- Minu Unistuste Päeva ja WRC rallitahvlite oksjon (Raadio Elmar, 16.9.2020) 

- "Üheksa-aastane rasket diabeeti põdev Aileen unistab saada presidendiks. Ühe sammu astus 

ta sellele lähemale, kohtudes Kadriorus Kersti Kaljulaidiga. (Ringvaade, 22.9.2020) 

- Lõuna-Eesti tiimijuht Kertti-Airin Pärli rääkis Raadio Elmaris tegevusraamatust "Parim 

ajaviide" Mainis loo alguses ära, et idee sai alguse Minu Unistuste Päeva vabatahtlikest ja 

haigetele lastele mõeldes. (Raadio Elmar, 11.11.2020) 

- Star FM ja Ma Armastan Aidata heategevuslik mäng, kokku neli kajastust ja annetust HMUP- 

ile (Star FM, dets 2020) 

- Annetamistalgute korraldajate Urmo Kübara ja Andrei Liimetsa pikka lugu ajakirjas "Hea 

Kodanik". Loos on ära mainitud neutraalsel viisil ka Minu Unistuste Päev (Ajakiri „Hea 

Kodanik“ 3.12.2020) 

- „11-aastase Elisabethi unistus sai teoks: seiklusi täis päev koos Liina Ariadnega“ (Delfi 

#JagameHead, 11.12.2020) 

- "Eesti koolides ja lasteaedades õpitakse tundma andmisrõõmu." (Delfi #JagameHead, 

19.12.2020) 

- “Amy ja Elari Markuse unistuste päev: tõuksitrikid, meikimine ja koosveedetud aeg perega“ 

(Delfi Naistekas, Delfi #JagameHead, 30.12.2020) 

 

Vabatahtlikud 

Minu Unistuste Päevas tegutseb viis vabatahtlike meeskonda, neist kolm asuvad Põhja-Eestis, 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. 2020. 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 2020. aastal korraldatud mitmeid põnevaid ühiseid ettevõtmisi, mis liitsid ja harisid, 

olgugi, et nii mõnigi neist oli veebis. Kevadel toimus koostöös psühholoog Gähtlin Leppäneniga 

veebikoolitus „Kuidas tulla toime keeruliste telefonivestlustega“ ning hilissügisel Tiina Lepiski 

eestvedamisel projektijuhtimise koolitus. Augustis võtsime ette sportliku rattaretke, kus Waypoint 

Tallinna laheda giidi saatel tutvusime looduskauni Muraste ja Suurupiga. Retkele järgnes kosutav piknik 

fondi vabatahtliku Annika Jenkinsi koduterrassil, kus oli mõnus nii matkamuljeid kui ka tööalast infot 

vahetada. 

Juba mitmendat aastat korraldame vabatahtlike tänuüritust, kus täname ja tunnustame fondi 

raudvara. Koroonaviirusest tingitud piirangute tõttu lükkasime tavapäraselt aasta alguses fondi 

tegevjuhi kodus toimunud ürituse hiliskevadesse ning võtsime ette matka loodusesse, et ammutada 

energiat ning kasvatada meeskonnavaimu. See kõik aga ei takistanud meil juba varem tublimatest 

tublimaid väljaselgitamast. Kokku said vabatahtlikud anda oma hääle seitsmes kategoorias, mis 

omakorda jagunesid individuaalseteks ja meeskondlikeks tunnustusteks. Individuaalsetest 

tunnustustest tõstsime igast tiimist esile: 



• „Aasta uustulija“ 

• „Aasta tegija“ 

• „Aasta projektijuhi“  

 

Fondiüleselt selgus: 

• „Aasta vabatahtlik ehk fondi süda“ 

• „Aasta tiim“ 

Meeskondlikest projektidest selgitasime välja: 

• „Aasta koostööprojekti“ (Tanel Veenre ja HMUP kõrvarõngad) 

• „Aasta meedialoo“ (Aileeni unistuste päev Ringvaates ja kohtumine president Kersti 

Kaljulaidiga) 

• „Aasta teo“ (Minu Unistuste Päeva kodukohvik Karlova kohvikute päeval) 

Minu Unistuste Päeva „Aasta vabatahtlik 2020“ tunnustuse pälvis Lõuna-Eesti tiimijuht Kertti-Airin 

Pärli. Aasta tiimi tunnuste pälvis Grete-Liis Lepa Põhja-Eesti tiim. 

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! 

Vabatahtlike rahulolu-uuring 

2020. aastal viisime läbi põhjaliku vabatahtlike rahulolu-uuringu, milles osales 51 vabatahtlikku 86-st. 

Eraldi rahulolu-uuring viidi läbi ka nõukogu liikmete seas. 

Rahulolu-uuringu eesmärgiks oli mõõta vabatahtlike rahulolu, saada tagasisidet infoliikumise ja 

omavaheliste suhete kohta ning kaardistada organisatsiooni kitsaskohad. Vabatahtlike rahulolu-uuring 

kattis laias laastus nelja olulist teemat:  

1. Üldine rahulolu 

2. Info liikumine 

3. Juhtimine 

4. Isiklik areng ja eesmärgid 

 

Uuringu tulemused näitasid, et fondi vabatahtlike üldine rahulolu ja meelestatus on väga positiivsed. 

Kõrgelt hinnata fondi sisekliimat kui ka omavahelisi suhteid. Üldiselt tunti ennast organisatsioonis 

väärtusliku liikmena, kuid kindlasti saab siin veel palju ära teha, et suurendada vabatahtlike  

kuuluvustunnet ning kaasata neid laiemalt fondi tegemistesse. Selgus, et muutustega kohanemine on 

aeganõudev protsess ning nii mõnigi vabatahtlik vajab aega, et kõigel uuel settida lasta. Kõige enam 

motiveerib meie vabatahtlike oma töös pere ja lapse tänu. Olulisteks motivaatoriteks peeti ka 

missiooniga tööd, toredaid tiimikaaslasi, isiklikku arengut ning väljakutseid ning huvitavat ja 

mitmekülgset tööd.  

Vabatahtlikud mõistavad ja juhinduvad oma töös fondi väärtustest, missioonist, visioonist ning 

eesmärkidest. Lausa 48 vabatahtlikku 51-st tõi välja, et Minu Unistuste Päeval on väga hea maine. 

Üldiselt leiti, et fond on meedias hästi nähtav, kuid meediakajastusi võiks olla veelgi enam. Erinevad 

meedialood, kui ka sündmuste postitused on oluliselt lihtsustanud vabatahtlike tööd ning üha vähem 

on vaja koostööpartneritele kui ka sihtrühma peredele selgitada, millega Minu Unistuste Päev tegeleb.   



46 vabatahtlikku 52-st leidis, et  Minu Unistuste Päev on hästi juhitud ning nad usaldavad fondi 

juhtkonda. Eriti head meelt valmistab see, et vabatahtlikud hindasid väga kõrgelt koostööd 

tiimijuhtidega. Hea koostöö on ka tegev- ja kommunikatsioonijuhiga.  Enim toodi välja osapoolte 

abivalmidust ja valmisolekut kaasa mõelda. 

Isikliku arengu ja eesmärkide suunal toodi välja, et kindlasti tuleks jätkata vabatahtlikele suunatud 

koolitustega. Rohkem rõhku peaksime fondis pöörama projektijuhtidele- nii olemas olevatele kui ka 

potentsiaalsetele. Enim tuge vajavad vabatahtlikud lapse ja perega suhtluses, projektijuhtimises ning 

raporti koostamisel.  49 vabatahtlikku 51-st vastas, et on valmis ka tulevikus panustama oma aega 

Minu Unistuste Päeva, mis on kindlasti positiivne märk sellest, et fondi missioon ning tegevused on 

ühiskonnas vajalikud. 

 

Tänusõnad meie toetajatele 

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

on aidanud fondi tegevusele õla alla panna ning olnud meie kõrval ka keerulistel aegadel. 

 

Eesmärgid 2021. aastaks 

Tagada fondi jätkusuutlikus koroonaviirusest tingitud eriolukorras 

COVID-19 koroonaviiruse ning selle muteerunud tüvevormide kiire levik on toonud kaasa ülemaailmse 

majanduskriisi, mille tegelik mõju hakkab tõelist palet näitama siis, kui erinevad toetused ettevõtetele 

lõppevad, varasemate aastatega kogunenud reservid ammenduvad ning inimesed seisavad silmitsi 

töötusega. Kuigi olukord näib üsna murettekitav annab meile lootust möödunud aasta, kus keerulises 

olukorras jätkasid need ettevõtted ja eraisikud, kelle rahakott võimaldas, ka endast nõrgemate 

toetamist. Minu Unistuste Päeva eesmärk on jätkata oma tegevust nende võimaluste piires, mis meile 

on antud. Kohanemine ja muutustega kaasaminemine on olulised võtmesõnad. Koroonapandeemia on 

toonud üha enam fookusesse ka vaimse tervise teema, mis aitab esile tõsta Minu Unistuste Päeva 

tegevuse vajalikkust ning läbi selle ka annetusi koguda. Tegutseme edasi selle nimel, et ka rasketel 

aegadel saaksime pakkuda emotsionaalset tuge fondi sihtrühma lastele ja nende lähedastele, 

arvestades sealjuures Vabariigi Valitsuse, Sotsiaalministeeriumi ja Terviseameti soovitusi ning 

piiranguid. 

Minu Unistuste Päev 10 

08. juulil täitub Minu Unistuste Päeval 10. tegevusaasta, mille raames soovime korralda: 

1) Fotonäituse ning tänuürituse Tallinnas Fotografiskas. 

2) Heategevusliku teleprojekti ETV-s. 

Mõlema projekti eesmärk on pöörata tähelepanu raskelt ja krooniliselt haigete laste ja nende perede 

vaimsele tervisele ning koguda annetusi unistuste sündmuste elluviimiseks.  

Minu Unistuste Päeva uus koduleht 

Tegemist on pikaajalise arendustööga, kuhu oleme panustanud palju aega ja energiat. Plaanime uue 

kodulehega välja tulla suve alguses.  
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 220 244 209 280  

Nõuded ja ettemaksed 50 3 525 2

Kokku käibevarad 220 294 212 805  

Põhivarad    

Materiaalsed põhivarad 477 980 3

Kokku põhivarad 477 980  

Kokku varad 220 771 213 785  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 10 456 10 908 4

Kokku lühiajalised kohustised 10 456 10 908  

Kokku kohustised 10 456 10 908  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 202 877 159 288  

Aruandeaasta tulem 7 438 43 589  

Kokku netovara 210 315 202 877  

Kokku kohustised ja netovara 220 771 213 785  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 94 573 132 407 5

Muud tulud 4 531 9 171  

Kokku tulud 99 104 141 578  

Kulud    

Mitmesugused tegevuskulud -38 607 -44 613 6

Tööjõukulud -52 573 -52 483 7

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -503 -362  

Muud kulud 0 -555  

Kokku kulud -91 683 -98 013  

Põhitegevuse tulem 7 421 43 565  

Intressitulud 19 20  

Muud finantstulud ja -kulud -2 4  

Aruandeaasta tulem 7 438 43 589  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2020 2019

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 7 421 43 565

Korrigeerimised   

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 503 362

Muud korrigeerimised -2 3

Kokku korrigeerimised 501 365

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 3 475 1 984

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -452 -835

Laekunud intressid 19 20

Kokku rahavood põhitegevusest 10 964 45 099

Rahavood investeerimistegevusest   

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
0 -508

Kokku rahavood investeerimistegevusest 0 -508

Kokku rahavood 10 964 44 591

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 209 280 164 689

Raha ja raha ekvivalentide muutus 10 964 44 591

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 220 244 209 280
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2018 159 288 159 288

Aruandeaasta tulem 43 589 43 589

31.12.2019 202 877 202 877

Aruandeaasta tulem 7 438 7 438

31.12.2020 210 315 210 315
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Heategevusfond Minu Unistuste Päev SA 2020. 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 2020. 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).

Tulud

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

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustiste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid aruandekuupäeva

ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Aruandekuupäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustiste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise

majandusaasta tulemust on avalikustatud aastaaruande lisades.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2020 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 0 0

Ettemaksed 50 50

Tulevaste perioodide

kulud
50 50

Kokku nõuded ja

ettemaksed
50 50

 

 31.12.2019 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 3 525 3 525

Ostjatelt laekumata

arved
3 525 3 525

Ettemaksed 0 0

Tulevaste perioodide

kulud
0 0

Kokku nõuded ja

ettemaksed
3 525 3 525
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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

  

Amortisatsioonikulu -503 -503

  

31.12.2020  

Soetusmaksumus 980 980

Akumuleeritud kulum -503 -503

Jääkmaksumus 477 477

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2020 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 2 2

Võlad töövõtjatele 6 681 6 681

Maksuvõlad 3 773 3 773

Kokku võlad ja ettemaksed 10 456 10 456

 

 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
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Lisa 5 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2020 2019

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 94 573 132 407

Kokku annetused ja toetused 94 573 132 407

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2020 2019

Rahaline annetus 94 573 132 407

Mitterahaline annetus 92 000 100 000

Kokku annetused ja toetused 186 573 232 407

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2020 2019

Üür ja rent 1 972 4 314

Mitmesugused bürookulud 330 388

Koolituskulud 1 607 2 669

Transpordikulud 4 149 5 819

Ostetud teenused 14 475 10 128

Toitlustamine üritustel ja muud üritustega seotud kulud 10 360 15 362

Reklaamikulud 5 537 5 170

Muud 177 763

Kokku mitmesugused tegevuskulud 38 607 44 613

Lisa 7 Tööjõukulud
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Palgakulu 39 499 39 346 8

Sotsiaalmaksud 12 916 12 984  

Töötuskindlustus 158 153

Kokku tööjõukulud 52 573 52 483  

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 2 2  

Lisa 8 Seotud osapooled
(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
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 2020 2019

Arvestatud tasu 19 394 18 591

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


