Selgitused Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi
2012. aasta majandusaasta aruande juurde
Lastefondi peamised ülesanded 2012. aastal olid: püsiannetajaskonna kasvatamine,
vabatahtliku tegevuse arendamine ning Lastefondi eesmärke toetavate projektide mahu
kasvatamine.
Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi administreerimiskulud olid 2012. aastal 38 271 eurot
(ehk 14,6% suhtarvuna fondi kogu aastatulusse). Jooniselt 1 on näha
administreerimiskulude suhet annetustesse.
Administreerimiskulud;
38 271

Annetused;
261 067

Joonis 1. Administreerimiskulude suhe annetustesse.
Suurimaks administreerimiskulude artikliks oli tööjõukulu (28 441 eurot), mille moodustasid
tegevjuhi, osalise koormusega projektijuhi ja osalise koormusega raamatupidaja palgad ning
seadusega ettenähtud maksud. Nõukogu liikmed töötavad Lastefondis tasuta, samuti
tegutsevad fondi heaks tasuta 80 vabatahtlikku.
Muud tegevuskulud, mis sisaldavad vastuvõttudeks tehtud kulutusi, vabatahtlikega seotud
kulutusi jms, olid 4 436 eurot. Bürookulud olid 2 874 eurot, töötajatega seotud lähetuskulud
olid 1 096 eurot, koolituskulud olid 796 eurot ning üür ja rent 628 eurot.
Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi poolt maksti 2012. aastal välja toetusi 274 024 euro
ulatuses, mis on rohkem kui 2012. aastal annetusi kogunes (261 067 eurot). Väljamakstud
toetuste jagunemine on näha joonisel 2.
Reklaam ja tellitud teenustööd sisaldavad toetuskampaaniate reklaamikulusid abivajajate
jaoks (5912 eurot) ning tellimusi abivajajatele (4283 euro ulatuses).
Sihtotstarbelised annetused (38 694 eurot) on pikemaperioodilised annetuskampaaniad,
mille jaoks on loodud sihtfinantseerime konto ning annetajatel on võimalik annetada just selle

kampaania või projekti tarbeks, mis talle südamelähedane on. Tihtipeale on sihtotstarbelised
annetused seotud koostöölepingu või kindla kampaaniaga.
Jagatud annetused ja toetused (52 823 eurot) sisaldavad lühemaajalise kestvusega fondi
nõukogu toetusotsustest lähtuvad ühekordseid rahalisi toetusi (raviarvete, aparatuuri,
teenuse vmt tasumine).
Makstud toetused ehk töövõtulepinguga töötajate tasu (53 369 eurot) kujutab endast
abivajajatele suunatud toetusteenuste palgakulusid, mis hõlmavad endas taastusravi, laste
vesivõimlemist Aura keskuses, logopeedide, psühholoogide ja tegevusterapeutide töötasu
erinevates projektides.
Aparatuur, mis soetati Tartu Ülikooli Kliinikumi erinevatesse laste raviga seotud
osakondadesse maksis 118 943 eurot. Enamus aparatuurist soetati soodushindadega
erikokkulepete alusesl erinevatelt ettevõtetelt.

Toetuste väljamaksmine 2012. aastal
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Joonis 2. Toetuste väljamaksmine 2012. aastal.

