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 Millisel määral on kaetud vabatahtliku lähetusega seotud kulud?
Projekti poolt on kaetud: sõidukulud sihtriiki, vaktsineerimine ja malaariaennetus, reisikindlustus, 
viisakulud, majutuskulud ja transport sihtriigis. Toitlustuskulude katteks saab vabatahtlik sihtriigi 
hinnatasemele  vastavalt  piisavas  suuruses  päevaraha.  Lähetuselt  naastes  on  kaetud  vabatahtliku 
poolt tehtava teavitustööga seotud kulud ning vajadusel psühholoogiline nõustamine.

 Millised on vabatahtliku tööülesanded sihtriigis?
Vabatahtliku ettevalmistuse käigus töötatakse lähtuvalt hetkevajadusest ühiselt välja tema lõplikud 
tööülesanded  sihtriigis  ning  tööülesanded  lisatakse  vabatahtlikuga  sõlmitavasse  lepingusse. 
Vabatahtlik planeerib oma tööd sihtriigis lähtuvalt tööülesannetest, eesmärgiga lähetuse lõpuks kõik 
ülesanded vastavalt võimalustele täita.

 Kas vabatahtlik saab lähetuse jooksul puhkust?
Enne vabatahtliku lähetust sõlmitava lepinguga määratakse vastavalt vabatahtliku soovile ära tema 
tööaeg  nädalates,  mille  jooksul  saab  vabatahtlik  päevaraha  ning  tema  kulud  kaetakse. 
Puhkusenädalate  arv  ei  ole  piiratud,  kuid  nende  jooksul  vabatahtliku  kulusid  ei  kaeta  ning 
päevaraha ei maksta. Samuti peab vabatahtlik kinni pidama lähetuseks kokku lepitud tööperioodist.

 Millised on vabatahtliku majutustingimused?
Majutus sõltub sihtriigist ja projektist. Majutuse puhul tuleb arvestada, et vabatahtlikul ei pruugi 
olla  jooksvat  vett,  joogivesi  tuleb  poest  osta,  kasutada  välikempsu  ning  elekter,  telefonilevi  ja 
internet võivad olla ebastabiilsed.

 Kas vabatahtlikud lähetatakse sihtriiki üksi?
Olenevalt sihtkohast on vabatahtlik kas ainus eestlane kogukonnas või viibib seal samal ajal veel 1-
2 erinevate ülesannetega vabatahtlikku Eestist.

 Kas sihtriigid on turvalised?
Vabatahtlikke  ei  lähetata  kriisikolletesse  ega  ohupiirkondadesse.  Siiski  on  igal  sihtriigil  teatud 
reeglid, mida oma turvalisuse tagamiseks tuleb jälgida. Info selle kohta antakse koolitusel.

 Kes on vabatahtlikule lähetuse jooksul toeks?
Lähetuseeelse koolituse korraldab MTÜ Mondo, vabatahtlike projektijuht korraldab nii piletite kui 
kindlustuse  ostmise  ja  majutuse  sihtriigis.  Lähetuse  jooksul  toetab  vabatahtlikku 
partnerorganisatsioon sihtriigis,  probleemide  ja  küsimuste  korral  toetab  jooksvalt  antud projekti 
projektijuht. 

 Millist infot on sihtriigi ja projekti kohta võimalik saada enne lähetust?
Koolitustel  on  iga  sihtriigi  puhul  kaasatud  inimesed,  kes  on  ise  konkreetsete 
partnerorganisatsioonide juures töötanud, seega on võimalik saada adekvaatset infot eestlastelt, kes 
on ise antud piirkonnas elanud ja töötanud.

 Kuidas end intervjuuks ette valmistada?
Soovitame  korralikult  läbi  mõelda  põhjused,  miks  te  just  praegu  antud  projekti  raames 
vabatahtlikuks  minna  soovite  ning  läbi  mõelda,  kuidas  täpselt  on  teie  tausta  ja  kogemustega 
inimesel tööalaselt võimalik antud projekti panustada. Samuti soovitame teha taustauuringut MTÜ 
Mondo, oma sihtriigi ning partnerorganisatsiooni kohta, kaasaarvatud eelmiste vabatahtlike blogide 
lugemine. Enne intervjuud on oodatud on ka lisaküsimused, eelistatavalt e-posti teel.



 Millise projekti raames toimub lähetus?
Projekti „Vabatahtlikud Aafrikasse ja Aasiasse – Eesti ekspertide panus arengukoostöös II“ raames 
rahastatakse vabatahtlike lähetusi Välisministeeriumi eelarves olevatest arengu- ja humanitaarabi 
vahenditest  (http://www.vm.ee/?q=taxonomy/term/90).  Konkreetse  projekti  raames  lähetab  MTÜ 
Mondo  ajavahemikus  märts  2014-detsember  2015  kaheksateist  kogenud  eksperti  oma 
koostööpartnerite juurde Ghanas, Keenias, Ugandas ja Birmas. Värbamise esimeses voorus 2014. 
aasta kevadel korraldatakse konkurss 10 vabatahtliku leidmiseks.
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