Tegevusaruanne 2011

Mittetulundusühing Eesti Filmi Andmebaas on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute
iseseisev kasumit mittetaotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides. Eesti Filmi
Andmebaasi põhitegevuseks on Eesti filmi- ja videopärandi säilitamine. Eesti Filmi
Andmebaasi tegevusteks on Eesti filmi- ja videoloomingu andmebaasi koostamine, filmi- ja
videoalaste teatmeteoste, internetilehekülgede, erinevatel kandjatel filmide, videote ja
raamatute väljaandmine ja muu filmi- ning videoalane tegevus.
Eesti Filmi Andmebaas asutati 2007.aastal. MTÜ asutajad ja juhatuse liikmed on Hagi Šein
ning Reet Sokmann.
MTÜ Eesti Filmi Andmebaas on käivitanud töö Eesti rahvusfilmograafia - Eesti filmide
infosüsteemi loomiseks. See on mahukas ja kulukas eesmärk, mis eeldab kõigi
võtmeorganisatsioonide, eelkõige Eesti Filmiarhiivi ja Eesti Rahvusringhäälingu
motivatsiooni ja koostöövalmidust ning eeldab positiivset suhtumist ja toetust kõigilt huvitatud
ja seotud institutsioonidelt. Projekti toetab Ühiste kavatsuste kokkulepe, mille 2009.aastal
allkirjastasid Rahvusarhiiv, Eesti Rahvusringhääling, Eesti Kultuuriministeerium, Eesti Filmi
Sihtasutus, Eesti Kultuurkapital, Balti Filmi- ja Meediakool, Eesti Kinoliit, Eesti
Filmiajakirjanike Ühing, AS Tallinnfilm, Eesti Film 100 ja MTÜ Eesti Filmi Andmebaas.
2011. aasta põhitegevused:
•

Jätkus töö 2010. aastal alustatud Eesti Filmi Infosüsteemi (EFIS) loomisega. Töö toimub
vastavalt Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse (RIA) projektijuhtimise korrale, mis eeldab
regulaarseid töökoosolekuid ja aruandeid RIA-le. Tegevust koordineerib projektijuht
Jaanus Loitmaa. Projekti juhtrühma kuuluvad MTÜ poolt Hagi Šein ja Reet Sokmann.
Euroopa Liidu Struktuurfond (rakendusüksus RIA) toetab projekti teostamist 85% ning 15%
on MTÜ omaosalus.

•

Tööde teostaja Mindware OÜ lõpetas 2011.aastal tööd hanke „Eesti filmi infosüsteemi
loomine rahvusliku filmipärandi säilitamiseks ja avalikkusele kättesaadavaks tegemiseks“
raames. Infosüsteem ja veebi loomise tööd on vastu võetud. Tööde vastuvõtmise on
kinnitanud EL Struktuurfond (rakendusüksus RIA) ning sellega on kaks riigihanget edukalt
lõpetatud. Vastavalt Mindware OÜ-ga sõlmitud lepingule on infosüsteemi ja veebi
garantiiperiood 2 aastat, mille jooksul parandatakse kõik tekkivad vead.
•

Euroopa Liidu Struktuurfondi (rakendusüksus sihtasutus Innove) projekt „EEFISKO –
Vanemaealiste tööhõive suurendamine nende koolitamise ja töölerakendamise
kaudu sisutoimetajate/kodeerijatena“ jätkamine (Innove toetus projektile 90%). Projekt
käivitus 2010. a ä märtsis ning lõppes 2011. a novembris. Projekti raames viidi läbi
andmebaasi sisutoimetajate ja kodeerijate 211-tunniline koolitusprogramm.
Programmis osales 25 koolitatavat. Alates 1. veebruarist 2011 asus MTÜ juures tööle 10
koolitatud sisutoimetajat. Kuue kuu jooksul finantseeris Innove toimetajate palgakulu 50%
ulatuses miinimumpalgast. Koostööpartnerite Eesti Rahvusringhäälingu, Rahvusarhiivi ja
Balti Filmi- ja Meediakooli juures sai tööd 3 sisutoimetajat.

•

2011.aastal taotlesime Eesti Töötukassast palgatoetust spetsialisti töölevõtmiseks.
Toetust saame perioodil 2011.a. september kuni 2012.a. veebruar, toetuse suurus on kuue
kuu miinimumpalk.

•

Kõik tööd Euroopa Liidu Struktuurfondi projektidega lõppesid 2011 aastal.
Valminud on Infosüsteem informatsiooni sisestamiseks ja ka veebiväljund, mis
osaliselt avatakse avalikkusele 2013. aasta lõpus. Koolitatud on töötajad, kes tegelevad

informatsiooni kogumise ja toimetamisega.
•

MTÜ töötajad tegelesid filmi andmebaasi tarbeks andmete otsimise, sisestamise ja
toimetamisega. Põhiülesandeks on kõigi kogutud andmete kontrollimine ja täiendamine
algallikatest ning visuaalse materjali lisamine.

Aruandeaastal on töötajatele ja töövõtulepingute alusel töötavatele isikutele arvestatud
töötasu koos maksudega 101 881 eurot, sealhulgas on juhatuse liikmetele projektidega
seotud tööde eest arvestatud brutotasu 30 854 eurot. Eesti Filmi Andmebaasi juhatuse
liikmetele ei ole tasu juhatuse töös osalemise eest makstud.
Aruandeaastal oli Eesti Filmi Andmebaasi keskmine töötajate arv 13.
2012. aastal jätkub filmide andmebaasi loomine ning andmebaas avatakse avalikkusele
2012.aasta
detsembris.
MTÜ
viib
2012.aastal
läbi
koolitusprojekti
"Humanitaarvaldkondade vanemaealiste kvalifikatsiooni ning konkurentsivõime
tõstmine", mida toetab Euroopa Liidu Struktuurfond läbi sihtasutuse Innove.

