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Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

SA Heategevusfond Minu Unistuste Päev (HMUP) loodi 2011. aasta juulis ning tegevust alustati 2012. aasta kevadel. 08. juulil 2021 täitus fondil

10. tegevusaasta. Oleme võtnud oma südameasjaks toetada raskelt ja krooniliselt haigete laste ja nende lähedaste vaimset tervist, pakkudes

läbi personaalsete unistuste päevade ja grupiürituste rõõmsaid hetki ning unistuste täitumist. Unistus teeb imet!

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.

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 vaimsesse 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.

 

2021. aasta eesmärgid

1. Tagada fondi jätkusuutlik toimimine koroonaviirusest tingitud eriolukorras.

2. Minu Unistuste Päev 10 (fotonäitus ja tänuüritus koostööpartneritele Fotografiskas ning teleprojekt).

3. Minu Unistuste Päeva uus koduleht.

 

MEIE INIMESED

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

Alates 2014. aasta septembrist tegutseb fondi juures 7-liikmeline 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
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ning kaetud on meditsiiniline, juriidiline, finantsalane, turundus- ja kommunikatsiooni valdkonnad. Nõukogu koosolekud toimuvad regulaarselt 4

korda aastas. Minu Unistuste Päeva nõukogul on nõuandev ning juhatuse tegevusele järelevalvet teostav roll.

Juhatus

Fondis tegutseb kaheliikmeline juhatus, kuhu kuuluvad tegevjuht Kristiina Gabor-Mägi ning fondi asutaja Marianne Bruhn.

HMUP võtmeisikud

Minu Unistuste Päevast on kasvanud arvestatava suurusega  heategevusorganisatsioon, mida ei ole võimalik juhtida üksnes vabatahtlikkuse

alusel. Fondi jätkusuutlikuks toimimiseks ja selleks, et saaksime üldse fondi sihtrühma lastele pakkuda vajalikku tuge, vajama pardale inimesi,

kes panustavad fondi igapäevaselt.

Minu Unistuste Päevas tegutseb kaks täiskohaga töötajat: tegevjuht Kristiina Gabor-Mägi, kes vastutab fondi igapäevase juhtimise ning

jätkusuutlikku arengu eest ning kommunikatsioonijuht Ave Pilt, kes seisab hea fondi sise- ja väliskommunikatsiooni eest ning aitab vedada

meediaprojekte. Nii tegev- kui  kommunikatsioonijuht panustavad arvestatava osa oma ajast fondi tegevusse ka vabatahtlikena.

Kommunikatsioonijuhti toetab veebihaldur, kes aitab teha regulaarseid unistuste sündmustega seotud postitusi (ca 1/3 postituste kogumahust)

fondi kommunikatsioonikanalitesse, et anda tagasisidet toetajatele ja koostööpartnerite. Veebihaldur tegutseb Minu Unistuste Päevas

käsunduslepingu alusel ning saab oma töö eest sümboolset tasu vastavalt tehtud tööle.

Lisaks tegutsevad fondis vabatahtlikkuse alusel viis tiimijuhti, kes juhivad vastavalt Põhja-Eesti, Lõuna-Eesti ning Ida-Viru tiimide tööd,

eriprojektide koordinaator, kes aitab vedada eriprojekte ning uute vabatahtlike koordinaator, kelle roll on aidata kaasata fondi uusi liikmeid ning

tagada nende sujuv sisse elamine. 

Vabatahtlikud

Minu Unistuste Päevas tegutseb viis vabatahtlike meeskonda, neist kolm asuvad Põhja-Eestis, üks Lõuna-Eestis ja üks Ida-Virumaal. Kokku

tegutseb fondis sadakond aktiivset vabatahtlikku, kes aitavad ellu viia unistuste sündmusi, korraldada teabeüritusi, koguda annetusi ning täita

erinevaid administratiivseid ülesandeid. 2021. aastal annetasid vabatahtlikud fondi eesmärkide elluviimiseks pea 2400 vabatahtlikku töötundi ja

seda piiratud tingimustes, kus tänu koroonaviiruse laialdasele levikule saime üritusi korraldama hakata alles juunikuust.

Vabatahtlikud on Minu Unistuse Päeva oluline ressurss, kelle abil täidetakse fondi missiooni ja eesmärke. Seepärast on oluline hoida võimekaid

projektijuhte ja vabatahtlikke, kes panustavad eesrindel ning ka tagatubades.

Igal aastal korraldame vabatahtlikele suunatud koolitusi ning meeskonnaüritusi, mille eesmärk on aidata meie tublidel unistuste haldjatel teha

oma tööd veelgi paremini, kasvatada ühtekuuluvustunnet nii tiimide siseselt kui ka fondi üleselt.

Kevadel toimus fondis fotokoolitus fotograaf Kersti Niglase eestvedamisel ning mai lõpus võtsime ette matka Aegna saarele, kus ühtlasi

tänasime ja tunnustasime tublimatest tublimaid. Tegemist on iga- aastase traditsiooniga, kus vabatahtlikel on võimalik märgata ja esile tõsta oma

tiimikaaslasi, kes neid oma tegudega on inspireerinud ning olnud nõu ja jõuga toeks. Kokku said vabatahtlikud anda oma hääle seitsmes

kategoorias, mis omakorda jagunesid individuaalseteks ja meeskondlikeks tunnustusteks. Individuaalsetest tunnustustest tõstsime igast tiimist

esile:

• „Aasta särasilma“

• „Aasta tegija“

• „Aasta projektijuhi“

Fondiüleselt selgus:

• „Aasta vabatahtlik ehk fondi süda“

• „Aasta tiim“

Meeskondlikest projektidest selgitasime välja:

• „Aasta koostööprojekti“ (KUMA Design ja HMUP liblikad)

• „Aasta fundraisingu projekti“ (Kohvik „Unistuste hommik“ Peetri kohvikute päeval)

• „Aasta meedialoo“ (Kanal 2 SÜDAMESOOV: Liigutav lugu ühe armsa perekonna Hanna, Gregori, Robini, Janika ja Nurmi unistuste

täitumisest)

• „Aasta teo“ (Suur suvepidu Rehe küünis unistuste päeva lastele ja nende peredele)

Minu Unistuste Päeva „Aasta vabatahtlik 2021“ tunnustuse pälvis Põhja-Eesti tiimijuht Grete-Liis Lepp, kelle juhitud tiim sai ka „Aasta tiimi“ tiitli.

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!
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ELLUVIIDUD SÜNDMUSED

Koroonaviiruse laialdane levik tõi kaasa mitmeid piiranguid fondi tegevuses. Unistuste sündmusi saime hakata korraldama alles juunist. Suvi oli

tavapäraselt tegus ning andsime kogu meeskonnaga endast parima, et raskelt haigete laste unistused saaksid täituda. 2021. aastal

korraldasime kokku 64 meeleolukat sündmust, millesse mahtus ka fondi 10. juubel.

HMUP 10 ja fotonäitus

08. juulil 2021 täitus fondil kümnes tegevusaasta. Tähistasime seda olulist verstaposti Fotografiskas patroon Lenna kontserdiga ning fotonäituse

avamisega raskelt ja krooniliselt haigetest lastest. Juubel oli suurepärane võimalus tänada silmast silma oma kalleid koostööpartnereid ja

toetajaid, kes on olnud meiega kõik need aastad ning andnud oma olulise panuse, et saaksime haigete laste päevadesse rõõmu tuua. Viimane

nii suur kohtumine toetajatega oli 2016. aastal kui fond sai viie aastaseks. Üritusele olid kutsutud ka näitusel olevate fotode autorid, fotodel

olevad lapsed koos peredega ning fondi asutajad, nõukogu liikmed ning võtmeisikud. Näituse avamist kajastas Kanal 2 Reporter. Oleme

rõõmsad, et üks seatud eesmärkidest sai edukalt täidetud, õnnestus kinnistada häid koostöösuhteid fondi partneritega ning kasvatada läbi

meedialoo inimeste teadlikkust Minu Unistuste Päeva tegevusest.

Tunnustus „Lastega ja lastele“

Möödunud aastale tagasi kiigates meenub veel üks väga eriline hetk, mis teeb südame soojaks ja väärib kahtlemata esile tõstmist. Iga-aastasel

pidulikul auhinnatseremoonial „Lastega ja lastele“ presidendi roosiaias pälvis Minu Unistuste Päev esmakordselt laste- ja noortežürii preemia.

See on tunnustus kogu fondile ning tänuavaldus meie koostööpartneritele ja toetajatele. Üritust kajastas ETV, kus teiste tunnustuste saajate

seas tehti intervjuu ka fondi tegevjuhi Kristiina Gabor-Mägiga.

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ tänatakse ja tunnustatakse inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on

positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil. Oleme siiralt tänulikud, et Minu Unistuste Päeva

tegevust on märgatud ning meie panust raskelt ja krooniliselt haigete laste vaimse tervise toetamisesse hinnatakse.

Personaalsed unistuste päevad

Personaalsed unistuste päevad on raskelt või krooniliselt haigete laste jaoks korraldatud erilised sündmused, mille abil aitame täita iga lapse

isiklikke südamesoove ja unistusi. Suurem osa meie personaalpäeva lastest nomineeritakse Tallinna Lastehaigla ja Tartu Ülikooli Lastekliiniku

arstide ja õdede poolt. Üksikud ka läbi patsientide ühingute, kellega koostööd teeme. Selliselt saame tagada läbipaistvuse nominatsioonide

esitamisel ning olla kindlad, et programmi jõuavad just need lapsed, kes vajavad oma ellu väikest turgutust, positiivset energialaengut või hoopis

tunnustust selle eest, et ravi on edukalt läbitud.  Igal aastal kaasame programmi väga erinevate diagnoosidega lapsi, olgu selleks siis näiteks

vähk, krooniline liigeshaigus, raske liikumispuue, opereeritud südamerike, neerupuudulikkus, seljaajusong või mõni muu raske kuluga haigus,

millega võitlus võib kesta aastaid või mõnel juhul ka kogu ülejäänud elu. Võitlus haigusega on stressirohke ning emotsionaalselt ja füüsiliselt

kurnav nii lapsele kui ka tema perele. Unistuste päev toob sellesse pikka teekonda leevendust ning aitab näha pimeduses valgust.

Personaalne unistuste päev planeeritakse alati koos lapse, tema pere ja lapse ravi eest vastutava arstiga, võttes arvesse lapse ja pere soove

ning huve. Unistuste päevale kaasame alati kogu lapse pere ning lapse soovil ka tema parima sõbra või sõbrad. Jagatud rõõm on topelt rõõm!

Lapse diagnoosi ja haigusega kaasnevaid läbielamisi kajastame üksnes lapsevanema kirjalikul nõusolekul ja teeme seda alati koostöös perega.

Sellega soovime avada tagamaid, miks just üks või teine laps on nomineeritud unistuste päeva programmi ning miks on emotsionaalne tugi talle

oluline. Need on inspireerivad lood, mis avardavad silmaringi, pakuvad tuge sarnases olukorras olevatele peredele ning aitavad koguda

annetusi, et saaksime korraldad unistuste päeva ka teistele raskelt haigetele lastele.  Aitäh peredele, kes on olnud valmis avalikult oma lugu

rääkima! Olete meile kõigile suureks eeskujuks.

2021. aastal viisime ellu 28 lapse südamesoovid.

Perepäevad

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

Noorte Diabeediühinguga/Diabeedikooliga, 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. Ühtlasi on perepäev tore võimalus kaasata neid unistuste päeva lapsi, kes on juba 

meie programmis varasemalt osalenud, kellega meil on säilinud hea kontakt ning kes jätkuvalt vajavad meie tuge. Need on äärmiselt südamlikud 

taaskohtumised, mida lapsed pikisilmi ootavad.  Perepäev on kvaliteetaega perega, mis aitab igapäevasest rutiinist välja tulla ja tunda elust 

rõõmu.  2021. aastal korraldas fond 4 meeleolukat perepäeva, millest suurim oli pidu Rehe küünis. Pea 200 inimese osavõtuga sündmus, kus 

peaesinejaks laste suur lemmik Liis Lemsalu, sai teoks tänu fondi tublidele vabatahtlikele, headele koostööpartneritele ning 2020. aasta 

Annetamistalgutel kogutud annetustele. Ürituse maksumus koos probono teenuste ja toodetega oli pea 20 000 eurot. Suur perepäev Rehe 

küünis valiti vabatahtlike ja fondi jälgijate hääletusel Minu Unistuste Päeva  „Aasta teoks“. 
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Eriprojektid

Minu Unistuste Päeval on väga hea koostöö Tallinna Lastehaigla ja Tartu Ülikooli Lastekliinikuga. Eriolukorrast tingituna ei saanud me küll 2021.

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 lastele tegevusraamatuid, maalimistarvikuid ning

võimaldasime lastel osa saada JUST Filmi veebikinost.

Jõulukuul viisime haiglates viibivatele lastele väga erilised kingitused, sest Unistuste Päeva laps Kristelle õmbles koos emaga suure portsu

päkapikususse, et päkapikud ikka teaks, kuhu väikesed kingitused lastele poetada.

Kokku oli 2021. aastal Minu Unistuste Päevas 18 eriprojekti, millest suurema osa moodustasid tegevused, mis olid suunatud haiglaravil olevatele

lastele. 

Minu Unistuste Päeva poolt pakutav emotsionaalne tugi on oluline osa lapse raviprotsessist, sest positiivselt meelestatud laps on koostööaltim

ning ka ebameeldivad protseduurid on nii lihtsamini talutavamad.

ANNETUSTE KOGUMINE

Minu Unistuste Päev on eraisikute ning ettevõttete toetusel tegutsev organisatsioon. Annetuste kogumine on üks Minu Unistuste Päeva

põhieesmärke, et saaksime pakkuda emotsionaalselt tuge raskelt ja krooniliselt haigetele lastele. Sealhulgas on oluline tagada fondi jätkusuutlik

toimine ja areng, millega on seotud regulaarsed püsikulud (nt tegev- ja kommunikatsioonijuhi, veebihalduri töötasud, panipaiga rent, et saaksime

ladustada sündmustega seotud asju, vabatahtlike koolitused ja meeskonnaüritused, et tagada motiveeritud ning hästi toimiv meeskond,

kommunikatsiooni- ja turundustegevusega seotud väljaminekud, et oleks võimalik anda toetajatele tagasisidet ning koguda annetusi laste

südamesoovide täitmiseks jne). Igal aastal fundraisivad fondi töötajad kui ka vabatahtlikud märkimisväärse osa heategevuslikus korras annetusi

toodetes ja teenustes, mis moodustab üle poole Minu Unistuste Päeva aastasest eelarvest. 2021. aastal oli probono teenuste ja toodete

hinnanguline koguväärtus üle 123 000 euro. Kõige rohkem rahalisi annetusi tehti detsembris, kus fondi kontodele laekus üle 27 000 euro. Fondil

on pisut üle 90 eraisikust püsiannetaja, kes igaüks panustavad keskmiselt 11 euroga kuus fondi jätkusuutlikkuse toimimisse.

Tervikuna oli 2021. aasta Minu Unistuste Päeva jaoks erakordselt keeruline, sest tänu koroonaviiruse levikust tingitud piirangutele oli meie

tegevus tugevasti pärsitud. Samuti oli märgata annetuste laekumises olulist langust, eriti just ettevõtete annetuste poole pealt. Kuigi sündmusi

saime korraldada vähem, oli tegev- ja kommunikatsioonijuhi töökoormus jätkuvalt suur, sest mitmed aasta alguses seatud eesmärgid vajasid

elluviimist. Aasta lõpus pidime vastu võtma 20 000 eurose miinuse, mille katsime varasematel aastatel fondi kogunenud reservidest.  

Vaatamata väljakutsetele mahtus 2021. aastasse ka mitmeid suuri koostööprojekte, mis aitasid kasvatada fondi spontaanset tuntust ning tuua

annetusi unistuste elluviimiseks.

Oleme siiralt tänulikud kõikidele fondi toetajatele ja koostööpartneritele, kes olid meiega sel keerulisel aastal ning aitasid tuua rõõmu, positiivseid

elamusi ja emotsionaalset tuge fondi sihtrühma lastele ja nende lähedastele. Aitäh, et olete meiega!

KUMA Design ja Minu Unistuste Päeva liblikad

Koostöös Eesti armastatud ehtebrändiga KUMA Design valmis Minu Unistuste Päeva  liblikate erikollektsiooni, mille müügist kogunes aasta

lõpuks 1971 eurot.  Kuna liblikad osutusid väga populaarseks, siis otsustas Kuma Design jätkate nende müüki ka 2022. aastal ja annetada

müügitulust 50% Minu Unistuste Päevale. HMUP liblikaprossiga tänasime ka kõiki arste ja õdesid, kes möödunud aastal haigeid lapsi Minu

Unistuste Päeva programmi nomineerisid. Suur aitäh MTÜ-le Aitan Eestit, kes toetas rahaliselt arstide tänamist, ning kattis liblikaprosside

tellimusega kaasnenud kulud. Lisaks kinkisime 10. juubeli puhul spetsiaalselt fondi toonides liblikad kõigile vabatahtlikele, kes on Unistuste

Päevas tegutsenud viis ja enam aastat. Selliseid ajaannetajaid on meil fondis üle 30-ne.

Koostöö Škoda Tallinnaga

Täitus meie pikaajaline unistus! Nüüdsest on tänu Škoda Tallinnale Minu Unistuste Päeval aastaringseks kasutamiseks päris oma sümboolikaga

auto. Oleme automüüjate seast otsinud pikalt head koostööpartnerit, kes jagab meiega sarnaseid väärtusi ning hindab tööd, mida teeme selleks,

et toetada meie sihtgrupi laste ja nende lähedaste vaimset tervist. Oleme siiralt tänulikud ŠKODA Tallinnale toetuse eest, sest lisaks autole on

ettevõte võtnud enda kanda ka kindlustuse ja auto hoolduse seotud kulud. Aasta tagasi alanud koostöö Škoda Tallinnaga on olnud erakordselt

meeldiv ja produktiivne ning kulmineerus detsembri lõpus sellega, et ettevõte suunas traditsioonilised jõulukingid heategevuseks ning annetas

Unistuste Päevale 4000 eurot. Lisaks viisime sõbrapäeval koos Škoda Eesti ja Škoda Tallinna eestvedamisel Tartu Ülikooli Lastekliinikusse ja

Tallinna Lastehaiglasse üle 100 üllatuspaki haiglaravil olevatele lastele.

Annetamistalgud

Novembri lõpus toimusid Eesti kolmandad Annetamistalgud, millest võttis osa 128 vabaühendust. Minu Unistuste Päev kogus nädalaga 2542 

eurot ning juurde tuli kümmekond uut püsiannetajat. Sel korral võtsime Annetamistalgutel teadlikult fookuse püsiannetustele, sest näeme, et 

jätkusuutlikuks tegutsemiseks ja haigete laste unistuste elluviimiseks vajame heade annetajate abi aastaringselt. Kuigi seatud eesmärke (5000 

eurot) meil sel korral täita ei õnnestunud, oleme siiski väga tänulikud nii fondi vabatahtlikele, meie püsipartneritest ettevõtetele ja headele
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inimestele, kes aitasid “Heade tegude päeval” fondi sõnumeid jagada või tegid annetuse, et saaksime kellegi unistustele tiivad kinkida. Suured

muutused saavadki alguse väikestest sammudest.

Annetamistalguid ehk Heade tegude päeva veab Eestis Vabaühenduste Liit koostöös Vabariigi Presidendi Kantselei ja maakondlike

arenduskeskuste võrgustikuga.

Karlova kohvikute päev

Minu Unistuste Päeva “Aasta tegu 2020” tunnustuse võitnud kodukohvik lõi juuni esimesel nädalavahetusel Tartus taas laineid, kogudes üle

3800 euro Lõuna-Eesti haigete laste unistuste täitmiseks. See nädalavahetus Tartus ei olnud lihtsalt üks tavaline laupäev, vaid sõna otseses

mõttes unistuste päev kõigile osalejatele, sest peale pikki koroonapiiranguid kujunes “Unistuste kohvik” paigaks, kus kokku said külastajad,

vabatahtlikud, kümned unistuste päeva pered ja toetajad, et üksteisega suhelda. Vahetada omavahel uskumatu koguse soojust ja headust.

Kogu see möll toimus meie Lõuna-Eesti tiimijuhi Kertti-Airin Pärli koduõuel.

Kohvik „Unistuste hommik“ Peetri kohvikute päeval

Me kõik unistame pühapäevahommikutest, kus saame rahulikult ärgata, avada akna, nautida imeliselt kaunist päikeselist hommikut. Seejärel

haarata imemaitsva kohvi ja sinna kõrvale ühe eriliselt mõnusa ampsu. Just selline augustikuu viimane pühapäevahommik ootas kõiki Peetris

kodukohvikute päeval, kui külalistele avas omad uksed Minu Unistuste Päeva heategevuslik kohvik “Unistuste hommik”. Kohvik pälvis 2021.

aastal Minu Unistuste Päeva „Aasta fundraisingu projekti“ tiitli ning kogus hõrgutiste ja õnneloosi müügiga 2388 eurot laste südamesoovide

elluviimiseks. Suur aitäh kõigile vabatahtlikele, koostööpartneritele ja külastajatele panuse eest!

Jõululaadad Tartus ja Tallinnas

Detsembris olime vabatahtlikega väljas kahel jõululaadal. Eesti Rahva Muuseumi jõululaadalt, võtsid osa Unistuste Päeva Tartu vabatahtlikud.

Heategevusliku õnneloosiga kogunes haigete laste unistuste täitmiseks 1145 eurot. Tallinnas Balti Jaama turul toimus Rahvusvahelise

Naisteklubi jõululaat, kus 4 tunniga kogunes fondi toetuseks 1005 eurot.

Koostöö Kanal 2-ga

Minu Unistuste Päeval avanes erakordne võimalus teha koostööd Kanal 2 suure heategevussaatega „JÕULUSOOV“, kus mitmel järjestikusel

õhtul toodi ekraanile kolme vapra poisi erilised ja südantliigutavad lood ning koguti annetusi nende ravi ja elutingimuste parandamiseks.

Esimeses saates oli külas ka Minu Unistuste Päeva tegevjuht Kristiina Gabor-Mägi koos Mooni ja Kristellega, kellele oleme korraldanud

personaalse unistuste päeva ja kes just tänu fondile omavahel suurteks sõpradeks said. Toredaid hetki ja oma kogemusi Minu Unistuste Päevas

jagas ka armastatud laulja Liis Lemsalu. Detsembri lõpuks kogunes üleskutsega 200 000 eurot, mille Kanal 2 jaotas vajaduspõhiselt kolme

saates osalenud lapse vahel. Alles jäänud 10 771 eurot annetati Minu Unistuste Päevale, et saaksime ellu viia raskelt ja krooniliselt haigete laste

unistusi. „JÕULUSOOVI“ saates osalemisega täitus üks meie aasta alguses seatud eesmärkidest, mis tõi Minu Unistuste Päevale olulise

annetuse ning aitas tõsta fondi spontaanset tuntust.

HMUP uus kodulehekülg

Kümnendal juubeliaastal valmis Minu Unistuste Päeval uus kodulehekülg, mis on kasutajasõbralik, uue visuaaliga ning kutsub annetama. Omal

ajal sai tehtud väga ilusa ja aegumatu disainiga koduleht, mis meid pikki aastaid teenis, kuid tundsime, et nüüd on paras aeg teha põhjalik

värskenduskuur. Lisasime mitmeid olulisi funktsioone – näiteks uudiste ja blogi rubriik, sündmuste ja annetuste loendur, esiletõstetud perede

tagasiside, eraldi vabatahtlike, meeskonna ja nõukogu liikmete leht ning kodulehte läbiv annetamise võimalus.

Uue kodulehe loomisele eelnes väga põhjalik eeltöö. Küsisime erinevatelt sihtgruppidelt, millist infot nad Minu Unistuste Päeva lehelt leida

soovivad ning arvestasime enimesinenud soovidega. Tulemus sai meie meelest väga hea! Samas ootab palju tööd veel ees, sest varasematest

aastatest on suur hulk sündmusi vaja uuele lehele üle kanda, täiendada mõned tehnilised lahendused ning tulevikus on plaanis lihtsustatud kujul

teha versioonid kodulehest nii inglise kui vene keeles.

Suur tänu Miltton ja Laura Lisethe Pankova, et aitasite luua ilusa, värske ja funktsionaalse disainiga kodulehe. Aitäh Oliver Rull sisulise

veebiarenduse eest. Aitäh suure probono panuse eest, ilma milleta poleks saanud heategevusorganisatsioonina nii suurt veebiarendust ette

võtta.

Meediasuhted

Meediasuhted on oluline osa fondi kommunikatsioonistrateegiast. Positiivsed ja inspireerivad lood lastest julgustavad peresid oma koormat

jagama ning annavad tedmise, et pered ei ole oma mures üksinda. Meedialood aitavad tõsta ühiskonnas tervikuna empaatiavõimet ja soovi

aidata, loovad läbipaistvust ja usaldust Minu Unistuste Päeva suhtes ning aitavad kaasa annetuste kogumisele, mis on üks oluline fondi

eesmärkidest.

Minu Unistuste Päev oli 2021. aastal väga hästi meedias esindatud. Ilmus üle paarikümne meedialoo, nt Downi sündroomiga lapse Jani lugu

ajakirjas „Pere ja Kodu“, Karl Hermani unistuste päev ja vabatahtlike pühendunud töö Saaremaa ajalehes „Meie Maa“, ETV erisaade

tunnustusauhinnast „Lastega ja lastele“, intervjuu raadio Elmaris patroon Lennaga, 2021. aasta meedialooks pärjatud kolme erivajadusega lapse

kasvatamise kangelaslik lugu Kanal 2 saates „Südamesoov“ jpt.
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Kommunikatsioon tervikuna annab võimaluse end erinevatele sihtgruppidele mõistetavaks teha ning saavutada seeläbi fondi eesmärke. Minu

Unistuste Päeva kommunikatsiooni strateegia lähtub fondi missioonist, visioonist, väärtustest ja eesmärkidest, hõlmab  läbimõeldud sõnumeid, 

tekstide, infomaterjalide, artiklite, kõnede, esinemiste ja postituste sisuloomet, kampaaniaid, sündmusi, turunduskommunikatsiooni,

sotsiaalmeedia haldust, meediasuhteid ja sisekommunikatsiooni. Strateegiline kommunikatsioon aitab plaanipäraselt liikuda Minu Unistuste

Päeva eesmärkide poole, kasutades erinevaid kommunikatsiooni võimalusi, luues pikaajalisi ja usalduslikke suhteid erinevate siht- ja

sidusgruppide vahel.

 

2022 EESMÄRGID

2022. aasta jaanuaris toimus fondi võtmeisikute ning aktiivsemate vabatahtlike osavõtul strateegiapäev, mida aitasid Milttonist vedada

Eva-Maria Kangro ja Khris-Marii Palksaar. Strateegiapäeva eesmärk oli kaardistada arengukohad fondis ning neist tulenevalt seada ka

eesmärgid aastataks 2022.

1. Finantsilised eesmärgid

• Finantsiliste eesmärkide täitmiseks on kaardistatud võimalikud tuluallikad ning seatud konkreetsed  rahalised eesmärgid. Finantsiliste

eesmärkide saavutamist toetab kommunikatsiooniplaan.

1. Sündmustega seotud eesmärgid

• Korraldame sündmusi aastaringselt, et pakkuda emotsionaalset tuge fondi sihtrühma lastele.

• 100 sündmust aastas, millest u pooled on personaalsed unistuste päevad.

• Rohkem fundraisingu üritusi, mis aitavad tutvustada fondi tegevust, kasvatada spontaanset tuntust, koguda annetusi ning hoida

meeskonnavaimu. Eesmärk on, et iga tiim teeb vähemalt ühe fundraisingu ürituse aastas.

• Kajastada sündmusi fondi avalikes kommunikatsioonikanalites, et anda läbipaistvat tagasisidet meie jälgijatele, toetajatele, Unistuste Päeva

peredele ja vabatahtlikele.

1. Fondisisesed eesmärgid

• Üksteist toetav koostöö

• Fondi tegevust toetav struktuur ja rollide kaardistus.

• Finantside läbipaistvuse suurendamine.

• Regulaarsed koosolekud ja meeskonnaüritused meeskonnavaimu tugevdamiseks ning info vahetamiseks.

• Rohkem fondiüleseid üritusi (perepäevad, fundraisingu sündmused), et tekiks parem sünergia ja kaasatus fondi sees.

• Toetav sisekommunikatsioon (rohkem eelinfot, mis on teoksil, mis tulemas, otsuste põhjendamine, tegev- ja kommunikatsioonijuhi

nädalakokkuvõtted).
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 198 623 220 244  

Nõuded ja ettemaksed 2 794 50 2

Kokku käibevarad 201 417 220 294  

Põhivarad    

Materiaalsed põhivarad 141 477 3

Kokku põhivarad 141 477  

Kokku varad 201 558 220 771  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 11 882 10 456 4

Kokku lühiajalised kohustised 11 882 10 456  

Kokku kohustised 11 882 10 456  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 210 315 202 877  

Aruandeaasta tulem -20 639 7 438  

Kokku netovara 189 676 210 315  

Kokku kohustised ja netovara 201 558 220 771  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2021 2020 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 78 040 94 573 5

Muud tulud 1 515 4 531  

Kokku tulud 79 555 99 104  

Kulud    

Mitmesugused tegevuskulud -40 934 -38 607 6

Tööjõukulud -58 933 -52 573 7

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -336 -503  

Kokku kulud -100 203 -91 683  

Põhitegevuse tulem -20 648 7 421  

Intressitulud 17 19  

Muud finantstulud ja -kulud -8 -2  

Aruandeaasta tulem -20 639 7 438  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2021 2020 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem -20 648 7 421  

Korrigeerimised    

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 336 503 3

Muud korrigeerimised -8 -2  

Kokku korrigeerimised 328 501  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -2 744 3 475 2

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 1 426 -452 4

Laekunud intressid 17 19  

Kokku rahavood põhitegevusest -21 621 10 964  

Kokku rahavood -21 621 10 964  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 220 244 209 280  

Raha ja raha ekvivalentide muutus -21 621 10 964  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 198 623 220 244  
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2019 202 877 202 877

Aruandeaasta tulem 7 438 7 438

31.12.2020 210 315 210 315

Aruandeaasta tulem -20 639 -20 639

31.12.2021 189 676 189 676
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Heategevusfond Minu Unistuste Päev SA 2021. 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 2021. 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)

 31.12.2021 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 2 689 2 689

Ettemaksed 105 105

Kokku nõuded ja

ettemaksed
2 794 2 794

 

 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
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Lisa 3 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

 

Arvutid ja

arvutisüsteemid

31.12.2020  

Soetusmaksumus 980 980

Akumuleeritud kulum -503 -503

Jääkmaksumus 477 477

  

Amortisatsioonikulu -336 -336

  

31.12.2021  

Soetusmaksumus 980 980

Akumuleeritud kulum -839 -839

Jääkmaksumus 141 141

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2021 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 2 2

Võlad töövõtjatele 7 667 7 667

Maksuvõlad 4 213 4 213

Kokku võlad ja ettemaksed 11 882 11 882

 

 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

Lisa 5 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2021 2020

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 78 040 94 573

Kokku annetused ja toetused 78 040 94 573

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2021 2020

Rahaline annetus 78 040 94 573
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Mitterahaline annetus 123 562 92 000

Kokku annetused ja toetused 201 602 186 573

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2021 2020

Üür ja rent 1 567 1 972

Mitmesugused bürookulud 298 330

Koolituskulud 299 1 607

Transpordikulud 2 887 4 149

Ostetud teenused 11 004 14 475

Toitlustamine üritustel ja muud üritustega seotud kulud 17 740 10 360

Reklaamikulud 6 227 5 537

Muud 912 177

Kokku mitmesugused tegevuskulud 40 934 38 607

Lisa 7 Tööjõukulud
(eurodes)

 2021 2020

Palgakulu 44 047 39 499

Sotsiaalmaksud 14 700 12 916

Töötuskindlustus 186 158

Kokku tööjõukulud 58 933 52 573

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 2 2

Lisa 8 Seotud osapooled
(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud

olulised soodustused
  

 2021 2020

Arvestatud tasu 20 699 19 394


