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MTÜ Mondo on 2007. aastal asutatud vabaühendus, mille peamised eesmärgid on: a) 
looduskatastroofide ja inimtegevuse tõttu tekkinud inimkannatuste leevendamine rahvus-
vahelisel tasandil ja Eesti siseselt; b) vaesuse ja haavatavuse vähendamine arengumaades 
jätkusuutlikke ja kogukonnapõhiste meetmete abil; c) inimõiguste ja demokraatia kaitsmine 
ning inimeste vahelise arusaamise ja rahu edendamine; d) Eesti avalikkuse teadlikkuse 
tõstmine rahvusvahelistest humanitaar- ja arenguprobleemidest ja nende lahendustest.

ME USUME, et stabiilne ja hooliv maailm on võimalik, kus kõigil on võimalus inimväärsele 
elule. Me usume, et vahetu koostöö ja solidaarsus arengumaade kogukondadega on võti 
vaesuse leevendamiseks ja inimeste heaolu tõstmiseks.

ME SEISAME rahvusvaheliste humanitaarprintsiipide, demokraatlike põhimõtete, inimõi-
guste kaitse, inimväärikuse ja sotisaalse võrdsuse eest.

ME AITAME inimesi kriisiolukordades, loome püsivaid ja innovaatilisi lahendusi koostöös 
puudust kannatavate inimestega nende iseseisvaks toimetulekuks. Me aitame oma või-
mete kohaselt, õigeaegselt ja vajaduspõhiselt.

ME JAGAME maailmahariduse abil teadmisi sellest, kuidas globaalprobleemid mõjuta-
vad üksikisiku, kogukonna ja ühiskonna igapäevaelu ja kuidas igaüks meist saab mõjuta-
da maailma. Pakume võimalikke lahenduse ja kaasame ekspertidest vabatahtlikke meie 
tegemistesse partnerriikides.

2014. aastal oli ühingul üheksa liiget, kaheliikmeline juhatus ja neljaliikmeline nõukogu. 
Struktuuri järgi on MTÜ Mondol kolm laiemat tegevusvaldkonda: 1) arengukoostöö, 2) hu-
manitaarabi, 3) maailmaharidus. Kokku oli Mondol töös üle 30 projekti; lõpetati üheksa ja 
alustati nelja uue projektiga (vt. Lisa 6). Järgnev tegevusaruanne kirjeldab MTÜ Mondo 
kolme teguvusvaldkonna põhilisi tegevusi 2014. aastal nii partnerriikides kui Eestis.
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ÜLEVAADE 

ARENGUKOOSTÖÖ 
TEGEVUSTEST

MTÜ Mondo üks kolmest peamisest tegevusvaldkonnast on arengukoostöö, mille võt-
mesõnadeks on vajaduspõhisus, mõjusus ja jätkusuutlikkus. Meie arengukoostöö üldised 
eesmärgid on 1) Lastele hariduse andmine ja hariduse kvaliteedi tõstmine; 2) Naiste ja 
erivajadustega inimeste majandusliku toimetuleku suurendamine; 3) Vabatahtlike eksper-
tide rakendamine arengukoostöös; 4) Katastroofiohu vähendamine (Disaster Relief Reduc-
tion) arengukoostöö piirkondades.

Viiendat aastat järjest vahendab Mondo eraannetajate toetusi, mis annab võimaluse or-
budel jt äärmiselt raskes majanduslikus olukorras olevatel Aafrika lastel omandada põhi-
haridus. Mondo toetusprogrammi raames käis koolis 2014. aastal Nabdami piirkonnas 
Põhja-Ghanas 125 ja Shiandas Lääne-Keenias 95 põhikoolilast. Igal põhikoolilapsel on 
Eestis toetaja, kes tasub tema koolitasu, koolivormi jm kooliks vajaminevate asjade eest 
ning kes saab soovi korral pidada lapsega kirjavahetust ning jälgida tema kooliteed ja aren-
gut aastate jooksul.

Lisaks põhikoolilastele toetab MTÜ Mondo keskkooli- ja kutsekoolis käivate laste haridust 
Tarkusefondi kaudu, kuhu on annetanud nii eraisikud kui ka koolid ja ettevõtted, kes osa-
levad Mondo HeaTeoTööpäeval. Tarkusefondist saadud toetuse abil käis Ghanas koolis 15 
keskkoolilast 2013/14 õppeaastal ja 18 keskkoolilast 2014/15 õppeaastal. 2014. aastal 
läks Keenias Tarkusefondi abil keskkooli 10 õpilast, jaanuaris 2015 jätkas või alustas õpin-
guid 19 noort keenialast, nende hulgas kolm Kibera slummis kasvanud last.

Põhja-Ghana tüdruk Agnes
Yireyella õpib Bolga tüdrukute 

keskkoolis reaalteaduste 
õppekaval ja tahab tulevikus 
saada medõeks. Ta on oma 
klassi parim õpilane  ja teist 
aastat Mondo Tarkusefondi 
stipendiaat. Ta sai tänavu 

65 eurot koolitasude 
maksmiseks, millest suurema 

osa kogusid Kohtla-Järve 
Ahtme Gümnaasiumi õpilased 

heategevusloterii piletite müügist.

Foto: Diana Tamm
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Lisaks hariduse toetamisele oli Mondol töös kümme koostööprojekti (AFR-2, VOL-22, 
Afga-3 ja Afga-4, JEEM, OP, EVS-2, EVS-3, SEAP, SE-14) seitsmes riigis; lähetuses 12 
vabatahtlikku eksperti ning 3 kuulmispuudega noort vabatahtlikku. Uueks partnerriigiks 
sai Birma, kus vabatahtlike pilootprojekti raames uurime võimalusi arengukoostööks Shani 
osariigi organisatsiooniga. Samuti käivitus uus koostööprojekt Jeemenis.

Naiste ja erivajadustega inimeste iseseisvama toimetuleku nimel alustasime 2014. aastal 
korrastama ja laiendama ettevõtlus- ja toimetulekuprogramme Ghanas ja Keenias. Alga-
tasime uusi ettevõtlusega seotud tegevusi Ugandas. Ühe olulise tegevusena koostasime 
Mondo sotsiaalse ettevõtluse äriplaani, mis hõlmab tootearendust Ghanas ja Ugandas 
ning sealsete kogukondade toodete turustamist Eestis ja lähiriikides. Kodanikuühenduste 
Sihtkapitali toel alustasime aasta lõpus sotsiaalse ettevõtluse loomist. Arendame seda õig-
lase kaubanduse põhimõtetel ja toetume tootevalikul kogukondade oskustele.

Ghana

MTÜ Mondo on Põhja-Ghanas Nabdami piirkonnas asuvas Kongo külas toetanud naiste 
majanduslikku toimetulekut alates 2009. aastast, mil eraannetuste abil (nn eetilised kingi-
tused) oleme kogukonnale soetanud põllumajandustarvikuid (seemned, vanker, ader), 
koduloomi (kanad, kitsed) ning korraldanud koolitusi (seebitegemine). Mondo partneriks 
on Kongo Community Development Association (KoCDA), mis on kogukonnapõhine or-
ganisatsioon. 2014. aastal laiendasime Kongos oma tegevust veelgi Eesti välisministee-
riumi poolt rahastatava arengukoostööprojekti toel. Kuiva perioodi lõpus jagasime 33 kitse 
kolmeliikmelistele lesknaiste gruppidele, kokku 99 naisele. Istutatud on 150 mangopuud ja 
rajatud vihmaveekogumispaak. Mondo vabatahtliku disainer Triin Kordemetsa abil tõstsime 
kohalike naiste korvipunumisoskusi ning sheavõi tootmise võimekust ja kvaliteeti. Aasta 
lõpuks oli loodud Yen Pang Basket Weavers nimeline punujate ühistu, kelle liikmed said 
koolitust uute korvimudelite ja kvaliteedi osas. Kongo küla 35 lesknaist soetasid sheavõi 
tootmiseks vajaminevaid vahendeid ning läbisid kvaliteedikoolituse. 2015. aasta eesmär-
giks on saada sheavõi tootmisele Ghana Standard Board sertifikaat, mis kinnitab tootmise 
vastavust nõuetele ja võimaldab toodangut müüa ka rahvusvahelisele turule. Rajamisel on 
veesüsteem küla naiste keskuse juurde, mis võimaldab regulaarselt kasta mangopuid ning 
kasutada vett sheavõi tootmise juures.

Põhja-Ghana Nabdami 14 maapiirkonna kooli sai endale uut varustust, et tõsta hariduse 
kvaliteeti. Koolid esitasid Mondole oma vajadused, mis varieerusid kooli elektriga varus-
tamisest, päikesepaneelidest, arvutitest koolimööbli, õpikute ja koolilõuna pakkumiseni. 
Eesti õpetajad Mart Kuurme, Silver Püvi, Liina Saaremäe ja Karolin Mäe koolitasid Ghana 
õpetajaid, andsid füüsika ja inglise keele järeleaitamistunde, toetasid koole ja kohalikku 
partnerorganisatsiooni ITK-alaselt ning tõhustasid sõpruskoolide vahelist suhtlust, mis kes-
kendus toidublogile.

Meditsiinitöötaja Rita Vartiainen toetas kohaliku kliiniku töötajaid ja korraldas hügieeni- ja 
seksuaaltervise loenguid koolides. Praeguste ja varasemate aastate vabatahtlike töökoge-
musi saab lugeda nende blogidest.

https://foodforthoughtmondo.wordpress.com/
http://mondo.org.ee/vabatahtlikud/
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Keenia

Yen Pang Basket Weavers 
Alates 2012. aastast on Mondo uurinud Kongo külas võimalusi naiste toimetuleku 

toetamiseks ettevõtlusoskuste arendamise ja ühistegevuse kaudu. 2014. aastal panime 
alus kahele ühistule: korvipunujate ühistuga liitus 9 naist ning sheavõi valmistamises lõi 
kaasa 36 naist. Korvipunujad koondusid kahenädalasel koolitusel, kus Mondo lähetatud 

vabatahtliku disaineri loodud korvimudeleid õppides lihvisid naised ka oma kõrrevärvimis- ja 
punumisoskusi ning õppisid grupis tegutsema. Üheskoos saavad nad vastu võtta suuremaid 

tellimusi, osaleda grupina suuremate ühistute tegevuses, suhelda eksportijatega, osta 
soodsama hinnaga kõrsi ja õpetada üksteist keerulisemaid mudeleid punuma. Grupiga 
on juba liitunud ka 3 õpipoissi ning 2015. aastal on kavas kaasata veel kümmekond uut 

punumishuvilist. Naised ise on ühistusse koondumise eelisena toonud välja sotsiaalse poole 
– punumist nähakse muuhulgas sotsiaalse tegevusena, kus kuulatakse üksteist ära, antakse 
nõu ja sõlmitakse usalduslikke suhteid. Lisaks on punumine oluline sissetulekuallikas, millega 
toetatakse pere toidulauda kuival ajal, ostetakse lastele koolitarbed ning arendatakse kodust 

majapidamist – usin punuja Monica Tii (pildil) on sügise jooksul punumisest teenitud 
raha eest soetanud 5 kitse ja ühendanud oma majapidamise veevärgiga.

Foto: Diana Tamm
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Keenia

MTÜ Mondo on alates 2010. aastast Lääne-Keenias asuvas Shianda külas toetanud naiste 
eneseabigruppe ja nende ühistegevust Western Focus Community Organization (Wefoco) 
vahendusel. Naiste gruppide eesmärgiks on suurendada oma toimetulekut ning ühiselt 
aidata HIV/AIDSi tõttu vanemad kaotanud lapsi. 2014. aastal korraldasime põllumajan-
duskoolitusi Bumini, Shibinga, Khaunga piirkondlikele naistegruppidele, kus osales 130 
naist. Paremaid teadmisi ja praktilisi oskusi pakkusime lehma-, kana- ja maisikasvatuse 
ning mikrorahastuse teemadel. Kohalik partnerorganisatsioon alustas seemnepanga pro-
jektiga, mille abil külvasid 10 naistegruppi ühisele maatükile maisi ning saagist saadava 
tuluga plaanivad naistegrupid oma hoole all olevate laste koolitasusid maksta. Shiandasse 
lähetatud põllumajandusekspert Kaie Laaneväli korraldas naistegruppidele ühistuteemalisi 
koolitusi ning õppereisi Kitale edukasse maisiühistusse, mis andis tõuke asutada järgmisel 
aastal ka Shiandasse maisiühistu. Ühistu on hetkel ametlikul registreerimisel ning liituda 
soovijaid juba saja ringis.

Lisaks põllumajandusele toetab Mondo ka kohaliku kogukonna naiste ettevõtlusoskusi 
– 2014. aastal said 12 naisele täiendusõpet õmblemises. Mondo abil soetatud viie õmblus-
masinaga õmblevad koolituse läbinud naised igal aastal sajale eestlaste toel koolis käivale 
lapsele koolivormid. Eesti disainer Liina Viira aitab Mondo vabatahtlikuna Wefoco naistel 
käivitada koolivormide laiemat tootmist Shianda piirkonna keskkoolidele.

Lisaks haridusprogrammile ja Tarkusefondile toetas Tamsalu Gümnaasium oma sõpruskooli 
Munganga keskkooli kahe välikempsu ehitamisel ning Tartu Poska Gümnaasium kogus 
Rise and Shine erikoolile õppevahendeid ja mänguasju. Eesti arengukoostöö vahenditest 
soetasid neli Shianda kooli madratseid, õpikuid ning koolimööblit. Mondo lähetas Shian-
dasse kolm kurti vabatahtlikku, kelle abil sai kohalik kogukond teadlikkumaks ja salliva-
maks erivajadustega inimeste suhtes.

Alates 2013. aastast teeb Mondo koostööd Nairobis asuva Kibera slummi kogukonnaor-
ganisatsiooniga Kibera Community Empowerment Organization (KCEO). KCEO on eriline, 
sest see on teadaolevalt ainus Kibera slummi kohalike inimeste poolt algatud organisat-
sioon. 2014. aasta tähtsaim sündmus KCEO ja Mondo koostöös oli Eesti majanduseks-
perdi Veigo Kella eestvedamisel korraldatud “Let’s do it Kenya” koristusaktsioon, kus 
osales 300 inimest ning mis oli esimene omataoline üritus Keenias. Lisaks koristusakt-
sioonile aitas Veigo tõsta KCEO projektikirjutamise võimekust, mille tulemusena on rahas-
tust saanud seksuaaltervise loengute projekt ning väike kohvikuäri.

Uganda

2014. aastal alustas tööd Bluesky erivajadustega kooli tootmiskeskus (nn cottage 
industry), kus leiab rakendust kaheksa kooli lõpetanud eriavajadustega noort. Mondo toel 
ehitatud keskuses tegeletakse paaril päeval nädalas käsitööga: valmistatakse banaanileh-
tedest punutisi ja käsitöökaarte, karastusjoogi pudelikorkidest meisterdatakse kõrvarõngaid 
ja võtmehoidjaid ning nahast sandaale ja püksirihmasid. Tootmiskeskusel on põllumaa, kus 
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noored kasvatavad enda ja kooli tarbeks maisi, banaane, kartulit, jm põllusaadusi, ning 
kahe lehma ja kanade-partide-jäneste pidamiseks vajalikud kõrvalhooned.

Mondo vabatahtlikud psühholoog Kadi Epler ja disainer Liina Viira toetasid nii tegevusi 
Blueskys kui andsid suure panuse Kampala Disabled Initiatives (KDI) kuuluva viie füüsilise 
puudega naise poolt käsitöökoja-poe käivitamisse Nansanas. KDI töökoda-pood, mis 
avati piduliku üritusega 13. detsembril, pakub täisajaga tööd ühele ning lisatööd neljale 
erivajadusega naisele. Kuna Ugandas on erivajadustega inimestel väga raske tööd leida, 
siis muudab iga Mondo kaasabil loodud vastav töökoht nii konkreetse inimese elu kui ka 
kogukonna suhtumist erivajadustega inimestesse.

Olivia Naava on Kampala Disabled Initiatives käsitöökeskuse-poe majapidaja ja müüja. Ta on 
28 aastane aktiivne ja tegus naine, kellele meeldib erinevate inimestega suhelda ja poe jaoks 

vajalikke tegevusi organiseerida. Müügitööst vabal ajal punub ta poes palmikiust käekotte. Olivial 
on 7 vanemat õde-venda, kellega tal on väga lähedased suhted. Kõige rohkem meeldib talle 

söögivalmistamine ja küpsetamine. Käsitööoskustest on lemmikuteks tie-dye tehnikas kangaste 
valmistamine ning kudumine. 2005. aastal lõpetas Olivia 3-aastase õmblemise ja käsitöö 

kursuse Kampala Puuetega Laste Koolis. KDI käsitööpoe töös on väga palju kasu Olivia heast 
suhtlemisoskusest ja varasemast müümiskogemusest kohvikus PopUp.

Foto: Veronika Svištš

Afganistan

2014. aastal jätkas Mondo koostöös Afganistani partneritega Char Baghi ja Jalalabadi piir-
konna naiste, tüdrukute ja erivajadustega inimeste koolitamist ja nende toimetuleku ning 
töövõimaluste parandamist. 6-kuulisel IT-koolitusel sai arvutiõpet 100 naist, kuuajalise ar-
vutikoolituse said ka 20 õpetajat erinevatest Sar-e Pooli piirkonna koolidest, jätkus väli-
käimlate ehitus ja toetus Fatima Zahra tüdrukute koolile. Bagrami tüdrukute kooli hoovi 
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Põhja-Afganistani neiu Samira Ghulam Nabi läbis oma kodukohas Char-e Baghis Mondo korraldatud 6-kuulise 
arvutikoolituse. Tänu arvutioskusele võeti ta seejärel assistendiks tööle ettevõttes nimega Afghan Light Logistics 

Services. Tema kuupalk on 6000 afgaani ehk umbes 85 eurot. Afganistanis on see suur raha, ta toetab oma 
palgast isegi vanemaid ja õde ning venda. Samira räägib oma elust nii:

„Mina olen Samira, Ghulam Nabi tütar. Minu pere on keskmise sissetulekuga. Mu isa müüb turul juurvilju 
ja ema on koduperenaine. Mina, mu vend ja õde oleme õpilased.

Veel 7 aastat tagasi ei saanud keegi siin koolis käia. Enamus inimesi on seetõttu kirjaoskamatud ja ega teadlikkus 
hariduse vajalikkusest polnudki eriti kõrge. Aga praegu lubab 90% peredest oma tütardel 

koolis käia, et nad õpiksid lugema ja kirjutama.

Meie küla piirkond on turvaline. Seetõttu on siin läbi viidud erinevaid haridusprojekte, mis teeb meile rõõmu. 
Vanasti polnud neid eriti, aga hiljuti avas mittetulundusühing TSCO (MTÜ Mondo partner Afganistanis) siin 

koolituskeskuse, kus tüdrukuid õpetatakse arvutit kasutama. Me saime seal kursusel 
osaleda ja oleme õppinud paljusid olulisi asju.

Me palume, et te jätkaksite oma tööd sellistes vaestes piirkondades, et inimeste elu muutuks paremaks. 
Mina ja mu pere oleme väga õnnelikud, et ma sain neid oskusi õppida ja nüüd on 

mul tänu sellele oma sissetulek. Aitäh teile! Samira“

Foto: Mohsin Zia Ayoubi

rajati metallkatusega vabaõhuklassiruum, kus saab paralleelselt õppida 2 klassi. Kohalik 
ekspert teostas mõju-uuringu eelmisel aasta alguses toimunud tervishoiukoolituste kohta. 
Koostöös Mondo partneritega valmis haridusalane tegevusplaan aastateks 2014–2016, 
mida hakati ellu viima uue arengukoostööprojekti “Naiste tervishoiu- ja IT-alalse kutsehari-
duse kvaliteedi tõstmine Afganistani Herati, Balkhi, Nangarhari ja Faryabi provintsides” va-
hendusel. 

Järgmise 2 aasta jooksul tõstab Mondo koostöös Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ämma-
emanduse õppetooliga viie ämmaemandust õpetava meditsiinikooli hariduse taset, pa-
kub Afganistani õppejõududele täienduskoolitust Eestis, koolidele kaasaegseid õppeva-
hendeid ning annab nõu õppekavade koostamisel. Kokku õpib viies koolis ämmemandust 
565 naist, paremast sünnitusabist saab kasu hinnanguliselt 50 000 naist Põhja- ja Ida-
Afganistanis.

Projekti teine osa keskendub IT-haridusele. 100 naist Faryabi piirkonnast osaleb pooleaas-
tasel põhjalikul IT-koolitusel, mis võimaldab neil asuda tööle kohalikes ettevõtetes ja koo-
lides ning ise raha teenida. Samuti saab 30 maakooli õpetajat arvutikoolitust. 33 koolile 
soetatakse arvuteid, mis aitab tõsta tüdrukutele antava arvutihariduse kvaliteeti.



9

Jeemen

2014. aasta alguses alustas Mondo koostööd Jeemeni MTÜga Youth and Leadership De-
velopment Foundation (YLDF). Jeemen on üks vaesemaid ja ebastabiilsemaid Lähis-Ida 
riike. Ühiskonnas, kus hõimude mõju ja vaesus on suur ning haridus on puudulik, viib 
madal teadlikkus naiste abieludeni. Varajased abielud omakorda põhjustavad koolist väl-
jalangemist ning teisi sotsiaalseid probleeme.

Eesti välisministeeriumi poolt rahastatud koostööprojektis oli eesmärgiks vähendada vara-
jasi abiellumisi kirjaoskamatutest peredest pärit 12–21 aastaste tütarlaste hulgas Bani 
AlHarethi ja Maeni piirkondades. Suunasime tähelepanu kümnele koolile ja pakkusime 
koolist väljalangenud tüdrukutele võimalusi hariduse jätkamiseks sh toetust ettevõtluseks. 
45 õpilast said koolitust, kuidas teadvustada oma õigusi ja kasutada oma võimeied; 24 
tüdrukule anti koolitust väikeettevõtluse loomiseks. Kuus parimat ideed said rahalist toetust 
ja nõustamist. Tagasi kooli naasmiseks sai 20 tüdrukut lisaõpet inglise ja araabia keeles 
ning matemaatikas. Kümme õpilast sai koolipaki. 

Kooliõpetajad saavad koolitust, kuidas nõustada oma õpilasi ennetama 
varajasi abielusid. Projekti raames said 19 õpetajat koolitust laste õigustest, 

hiljem organiseerisid nad ise tegevusi oma koolides. Kokku sai õpetajate 
kaudu praktilisi nõuandeid ca 500 õpilast. Üldist teavitustööd tehti ka tava- ja 

sotsiaalmeedias, nii kohalikus kogukonnas kui ühiskonnas laiemalt.

Foto: Bushra Handhal
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Birma

MTÜ Mondo alustas 2014. aastal Shani osariigis koostööd kohaliku organisatsiooniga Ru-
ral Development Foundation of Shan State (RDFSS), mis arendab isetoimivaid algkoole 
kõrvalistes külakogukondades. Sügisel alustas esimese Mondo vabatahtlikuna RDFSS 
juures tööd kaasaegse meedia spetsialist Kair Käsper, kelle ülesandeks oli tagada organi-
satsioonile nähtavus tänapäevastes meediakanalites (koduleht, FB, jms) ning liikmetele 
koolituste läbiviimine nende tehniliseks tööshoidmiseks. Töölähetuste ootel 2015. aastal 
on organisatsiooni arendaja Kristina Mänd ja projektikirjutaja Herdis Pärn.

Iraan

2014. aastal korraldas MTÜ Mondo koostöös Vaba Lava teatri ja MTÜ R.A.A.A.M. koos-
tööprojekti Eesti ja Iraani lavastajate ja näitlejate vahel. Iraani teatrikeel on väga kaasaeg-
ne ja huvitav. Teatrite olukord meenutab Eesti olukorda nõukogude korra ajal, mil kultuuri 
kaudu edastati oppositsioonilisi sõnumeid, kuid neid tuli peita ridade vahele, sest töid tsen-
seeriti. Projekti eesmärk oli neid kogemusi vahetada ja koos uusi lavastusi arendada. Iraani 
teatritel, eriti väljaspool pealinna, on üsna vähe rahvusvahelisi koostöövõimalusi ja sealsed 
lavastajad ja näitlejad on välissuhtlusest väga huvitatud.

Vahetult peale Vaba Lava teatri avamist septembris toimus Iraani nädal. Eestit külastasid 7 
kaasaegse Iraani teatri tuntumat lavastajat ja näitlejat (teiste hulgas Homayun Ghanizadeh, 
Mahin Sadri, Reza Gouran, Attila Pessyani), kes viisid läbi õpikojad Eesti näitlejatele. Nädala 
jooskul lavastatati 5 eskiisi. Lavastaja Reza Gourani kutsus Teherani Linnateater oma eskiisi 
seal järgmisel hooajal lavastama. Iraani nädala raames toimus Mondos ka filmiõhtu, kus 
ajakirjanik Ali Abdipour esitles oma filmi “Urumija järv”.

Detsembris toimus eestlaste vastuvisiit Iraani, kus Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia La-
vakunstikooli õppejõud Maret Mursa ja Peeter Raudsepp ning näitlejad Elina Reinold ja 
Raimo Pass viisid läbi töötubasid teatritudengitele Teheranis (Samandriani Teatriakadee-
mias ning Maktab-e Tehran Instituudis) ja Shirazis (Abnusi Teatriinstituudis). Kokku osales 
töötubades 115 teatritudengit ja näitlejat. Fotod töötubadest on saadaval siin: https://
www.icloud.com/photostream/#AD5oqs3qJq2aou
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ÜLEVAADE 

HUMANITAARABI 
TEGEVUSTEST

MTÜ Mondo üks kolmest peamisest tegevusvaldkonnast on humanitaarabi, mida 2014. 
aastal jõudsalt edasi arendati. Mondo strateegiline eesmärk on olla kogenud, võimekas ja 
usaldusväärne humanitaarabi andja. Hetkel keskendub Mondo haridus-, meditsiiniklast-
ritele. 2014. aastal andis Mondo humanitaarabi Ukraina sisepõgenikele (kampaania “Ukrai-
na heaks”) ja Süüria pagulastele Jordaania pagulaslaagris (projekt JORD) ning kasvatas 
enda ja teiste Eesti organisatsioonide humanitaarabi andmise võimekust (projekt HUM-2)

Haridus: Süüria pagulased

Süüria konflikt kestab juba neljandat aastat, selle tagajärjel on üle 3 miljoni inimese olnud 
sunnitud oma kodudest lahkuma. Jordaanias oli UNHCR andmetel 01.12.14 seisuga re-
gistreeritud 640 000 Süüria pagulast, Jordaania valitsus hindab pagulaste arvu poole 
suuremaks ehk 1,2 miljonile. Piirid pagulastele on endiselt lahti. Koormus Jordaaniale 
pagulaste vastuvõtmiseks on suur, sest riik kannatab veepuuduse ja tõusvate hindade 
all. Samuti on Jordaania kõrgeima noorte tööpuudusega Araabia riik.

Zaatari laager Jordaanias on suuruselt teine pagulaslaager maailmas, kus elavad Süüria 
sõja eest pagenud inimesed. Laagris jäävad tähelepanuta teismelised noored. Tegevuse-
tus tekitab noorte seas pingeid ja vägivalda. Kampadesse kogunenud noored takistavad 
teistel lastel kooliskäimist.

2014. aastal parandas Mondo süüria laste 
ja noorte olukorda Zaatari pagulaslaagris 
Jordaanias. Laagris rajati kaks arvutiklassi 

ja palgati õpetajad, et suurendada 
noorte süürlaste arvutioskusi. Kuna 

Jordaania õppekavas on 7.–12. klassini 
arvutiõpe kohustuslik, siis vastav oskus 
on Jordaaniasse elama jäävate noorte 
süürlaste seas väga vajalik. Koostöös 
laagris toimetavate partneritega Finn 

Church Aid ja Relief International 
rajati 2 arvutiklassi: üks laagri uude 

noortekeskusesse ja teine juba toimivasse 
hariduskeskusesse, kus toimusid 

2–3-kuulised kursused 15–24 aastastele ja 
12–18 aastastele noortele.

Foto: Kristi Raidma   
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Ekspertmissioonidelt kogutud andmetel 
põhjal selgus, et Zaatari peamiseks 

probleemiks on õpilaste vähene 
kooliskäimine. Selle üheks põhjuseks on 
pikad koolipäevad, mille jooksul on tühja 

kõhuga raske keskenduda. Seetõttu pakkus 
Mondo 1500 hariduskeskuses õppivale 

6–18 aastasele lapsele 2014. aasta vältel 
koolis mahlajooki, mis aitas pikal koolipäeval 

vastu pidada. Kampaania “Koolilapsel 
kõht täis Jordaania pagulaslaagris” jooksul 

kogus Mondo 1099 eurot eraannetusi, 
mis vahendati mahlapakkide soetamiseks 
Zaatarisse. Projekti tegevuste tulemusel 
tõusis kooliskäivate laste arv ning kasvas 
noorte suutlikkus tööturul konkureerida 

(nii Süürias kui Jordaanias).

Foto: Kristi Ockba
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Toidu- ja meditsiiniabi: 
sisepõgenikud Ida-Ukrainas

Ida-Ukrainas Luhanski oblastis oli 2014. aastal registreeritud ligi 138 000 sisepõgenik-
ku. Nende esmasteks vajadusteks on peavari, toit, vesi, hügieenivahendid ning ravimid 
haiglatele, talve saabudes ka soojad riided. 

MTÜ Mondo algatas 1. oktoobril koostöös MTÜ Paguasabi ja MTÜ Ukraina Kultuurikeskus 
annetuskampaania “Ukraina heaks”, mille raames kogutud annetustega on soetatud Lu-
hanski piirkonna elanikele toidupakke ja haiglatele ravimeid. Mondo partneriks Ukrainas 
on Luhanski piirkonda hästi tundev kodanikualgatus Vostok SOS. 2014. aasta novembris 
toimetasime kohale esimese abisaadetise. Jagasime inimestele 800 toidupakki (Krepis, 
Popasnas, Lõssitšasnkis, Novoselovkas, Nižnes, Krjakovkas, Orehovo Donetskojes, Plo-
tinas, Malinovojes, Zolotojes ja Bolotennos) ning soetasime ravimeid ja aparatuuri Stšastja 
ja Popasna haiglatele Luhanski oblastis. Kõik toiduained ning ravimid ostsime Ukrainast 
kohapealt.

31.03.2015 seisuga on Mondo kogunud Ukraina sisepagulaste aitamiseks rahalisi anne-
tusi 19 756 eurot. Sama perioodi jooksul on meie humanitaarabi tegevusi toetanud 20 000 
euroga ka Eesti Välisministeerium.

Kuidas tunnetab lihtinimene Ukrainas sõda omal nahal? Ukraina grivna 
devalveerub ning reaalne sissetulek väheneb. Bolotene küla vanaproua Lidia 
pension on 1000 grivnat. Praeguse kursi järgi on see keskmiselt 30 €, natuke 
üle aasta tagasi oli 100 €. Lidia sai MTÜ Mondolt toidupaki. Iga pakk sisaldab 

põhilisi toiduaineid, ühele inimesele piisab kahest toidupakist kuus.

Foto:  Veronika Svištš
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Abiandjate võimekus

2014. aastal kasvatas Mondo enda ja teiste Eesti organisatsioonide humanitaarabi and-
mise võimekust. Mondo töötajad läbisid riskide vähendamise ja vajaduste hindamise kooli-
tuse. 2014. aasta alguses toimus Sisekaitseakadeemias humanitaarabi baaskoolitus, kus 
missioonivalmiks koolitati enam kui 20 Eesti eksperti. Mondo töötaja Kristi Ockba osales 
20-päevases lähetuses Jordaanias Süüria pagulaslaagris. See andis meile praktilise mis-
sioonikogemuse Jordaaniast, mille põhjal valmisid plaanid edasisteks tegevusteks hariduse 
ja sanitaartehnilises valdkonnas. Hindame oma võimekust katastroofiriskide maandamises 
(Disaster Risk Reduction) ning püüame seda praktikas rakendada oma arengukoostöö piir-
kondades.    
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ÜLEVAADE 

MAAILMAHARIDUSLIKEST 
TEGEVUSTEST

Maailmahariduslike tegevuste eesmärk on toetada koole, õpetajaid, noorsootöötajaid ja 
noori globaalsete teemade käsitlemisel. Nende teemade arutelud aitavad inimestel mõista 
üleilmseid sõltuvussuhteid, edendada solidaarsust ja inimõiguste austamist ühiskonnas. 
2014. aasta alguses kolis Mondo Maailmahariduskeskus uutesse ruumidesse Telliskivi 
Loomelinnakus. Uued ruumid võimaldavad meil paremini korraldada koolitusi ja avalikke 
üritusi. Mondo viis maailmahariduslikke tegevusi ellu 12 erineva projekti abil (MHK-4, MHK-
P, HTT, Comix, PAR, MCF, FT, FT2, ENEB, MIKSA, DFK, MIN).

Aasta jooksul koostasime uusi maailmahariduse materjale õpetajatele ja noorsootööta-
jatele:

	 “Maailma noored” materjal aitab viia läbi töö-
tube šokolaadi, vee, liha, riiete, tubaka ja elekt-
roonika teemadel, näidates meie igapäevaelu 
globaalseid seoseid ja pakkudes võimalusi 
õiglasemaks tarbimiseks.

	 “Koomiksid võrdsuse heaks!” näitus, koo-
miksikataloog ja käsiraamat toetavad noortega 
rände-, stereotüüpide ja rassismiteemade 
käsitlemist. Materjalid ilmusid 9 keeles.

	 “Igaüks, igal pool” inimõiguste õppematerjal 
koosneb 8 interaktiivsest tunnist. Materjal aitab 
õpetajal käsitleda klassis inimõiguste teemat, 
pakkudes seal juures juhtumeid inimõiguste 
rikkumisest ja teemasid klassiaruteludeks.
Materjal on olemas ka vene keeles.

 

	 Jänku-Jussi multikad tutvustavad õiglase 
šokolaadi ning Ghana sõpruskoolide teemasid 
väiksematele lastele. Multikad on kättesaada-
vad Youtubes, Lastekas.ee portaalis ning 
Maailmakool.ee portaalis. Aasta lõpuks oli neid 
vaadatud 120 000 korda.

http://www.maailmakool.ee/meetodid/maailma-noored-3/
http://www.comix4equality.eu/pdf/Comix4equality-catalogue-EE.pdf
http://issuu.com/maailmahariduskeskus/docs/k__siraamat_veebi
http://issuu.com/maailmahariduskeskus/docs/inim__iguste_k__siraamat_rus
http://www.maailmakool.ee/meetodid/lastele/6305-2/
http://lastekas.ee/
http://www.maailmakool.ee/
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	 Õiglase kaubanduse tutvustamiseks valmisid 
esitlused õpetajatele ja animafilmid kõigile. 

	 Õiglase kaubanduse teejuhi esimene väl-
jaanne ilmus aasta alguses Eesti Ekspressi 
vahel. Täienenud kordustrükk ilmus sügisel, 
mida jagasime koolitustel või teavitusüritustel. 
Uuendasime ka voldikut “Maailm muutub iga 
ostuga” nii eesti kui vene keeles.

Keskus korraldas aasta jooksul mitmeid koolitusi õpetajatele, noorsootöötajatele, laste-
aiakasvatajatele ja noortele.
 
2013. aastal alanud 60tunnise maailmahariduse süvaõppekursuse lõpetas 23 õpetajat 
ning sügisel 2014 alustas uut kursust 25 õpetajat eesti ja vene õppekeelega koolidest. Kur-
sus koosneb 5 ühepäevasest koolitusest ja talvekoolist. Maailmahariduse suvekoolis juunis 
2014 osales 37 õpetajat ja 12 noort. Õpetajate suvekooli teemad olid tarbimine, õiglane 
kaubandus ja kooliprojektid. Noortega keskenduti maailmaharidusele üldiselt, õiglasele 
kaubandusele ja sotsiaalklippide tegemisele. 

Inimõiguste materjali “Igaüks, igal pool” tutvustavatel koolitustel osales 47 õpetajat. Tallinna 
lasteaiakasvatajatele korraldati kaks koolitust “Külla Kongo külla” materjali baasil, üks eesti 
ja teine vene keeles. Huvi koolituste vastu oli suur: eestikeelsel koolitusel osales 35, vene-
keelsel 43 lasteaiakasvatajat. Plaanis on jätkata sarnaseid koolitusi ka järgmistel aastatel.

Viies koolis üle Eesti toimusid koolitused õpilastele õiglase kaubanduse teemal. Kahes koo-
lis tutvustati õiglase kaubanduse põhimõtteid lühemate seminaride käigus. Seitmes koo-
lis tutvustati loengute ja ettekannete abil õiglase šokolaadi kampaaniat. Koolikülastused 
ja koolitused nii õiglase kaubanduse kui šokolaadikampaania tutvustamiseks jätkuvad ka 
2015.aastal.

Comix4= projekti raames toimusid noortele töötoad, kus tegeleti koomiksite abil rände-, 
stereotüüpide ja rassismivastase võitluse teemadega. Korraldati 3 töötuba, kus osales kok-
ku 33 noort. Lisaks toimus 2 lühitöötuba, kus tutvustati õpetajatele koomiksite kasutamise 
võimalust õppetöös. Lühikoolitustel oli osalejaid kokku 36.

“Maailma noored” projekti raames õpetati 21 noorsootöötajale ja noorte koolitajatele uusi 
meetodeid, kuidas viia läbi tarbimisteemalisi töötube tekstiili, šokolaadi ja tehnoloogia 
teemade. Koolitustega jätkatakse aastal 2015 ning teemadeks on vesi, liha ja tubakas. 
Koolitajate koolituste eesmärk on luua koolitajate võrgustik, mille liikmed on võimelised 
viima noortega läbi tarbimisteemalisi töötube. Koolitusel osalejad viisid aastal 2014 läbi 
juba 24 töötuba, milles igaühes osales keskmiselt 15 noort ehk kokku osales töötubades 
360 noort. 

http://www.maailmakool.ee/oppematerjalid/oiglane-kaubandus/oiglase-kaubanduse-esitlused/
http://www.maailmakool.ee/oppematerjalid/oiglane-kaubandus/animafilmid/
http://issuu.com/maailmahariduskeskus/docs/oiglase_kaubanduse_teejuht_2014
http://issuu.com/maailmahariduskeskus/docs/maailm_muutub_iga_ostuga
http://issuu.com/maailmahariduskeskus/docs/maailm_muutub_iga_ostuga
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2014. aasta jooksul korraldati 3 õppereisi. Läti õpetajad kohtusid Eesti õpetajatega Saare-
maal, Eesti õpetajad käisid külas Läti koolides. Aktiivsed noored käisid tutvumas Soomes 
noorte kampaaniate ja draamameetoditega.

Keskus hoiab üleval Maailmakooli portaali, kuhu on paigutatud maailmahariduslikud 
materjalid. Portaali külastas kooliaasta vältel keskmiselt 6000 inimest kuus. Samuti koostati 
2014. aastal 10 uudiskirja, mille kaudu jõudsid aktuaalsed maailmaharidusega seotud uudi-
sed enam kui 600 inimeseni.

Mondo filmikogust laenutati filme kokku 603 korda, laenutajate seas oli nii õpetajaid kui 
noorte filmiklubi koordinaatoreid. 2014. aastal lisandus filmikogusse 7 uut filmi ja 130 uut 
filmikogu kasutajat. Kokku oli 2014. aastal Mondoga seotud noorte filmiklubisid 18, sh 3 
uut klubi. Kokku korraldasid noorte filmiklubid ligi 60 linastust. 

Lisaks filmiklubide tegevuse toetamisele, aitab Mondo noortel viia läbi sotsiaalkampaa-
niaid, mille teemad varieeruvad toidust heategevuseni. 2014. aastal korraldasid noored 7 
kampaaniat tarbimise ja sallivuse teemadel.

Maailmahariduskeskus vahendas koolidesse ja noortekeskustesse külalisi umbes 125 
korral. Külalised esinesid mitmetel teemadel: vabatahtlikud rääkisid oma kogemustest 
arengumaades, tutvustati õiglast kaubandust, Afganistani, Islamiusku ja arengukoostööd 
puudutavaid teemasid.

Üle Eesti toimusid inimõiguste töötoad 22 koolis, neist 4 kooli olid vene ja 18 eesti õp-
pekeelega. Inimõiguste töötubade pikkus oli 2 akadeemilist tundi (kokku 1,5 h) ning need 
koosnesid interaktiivsest loeng-arutelust ja mängulisest poolest, kus õpilased lavastasid 
lühinäidendeid Eestis aset leidnud inimõiguste rikkumiste juhtumite põhjal. Kokku osales 
inimõiguste töötubades 754 noort.

Koolidele korraldati sügisel Maailmapäevade konkurss. Sellest võttis osa 11 kooli, kus 
korraldati maailmahariduslikke teemanädalaid, filmilinastusi ja kampaaniaid. Konkursi võit-
nud õpetajale korraldatatakse auhinnaks õppereis Keeniasse Mondo arengukoostööga 
tutvumiseks 2015. aasta märtsis. 

Mondo alustas 2014. aastal HeaTeoTööpäevaga, mis pakub koolidele ja õpilastele uue 
võimaluse osaleda arengukoostöös. Esimesel aastal võttis HeaTeoTööpäevast osa 72 
õpilast 4 koolist. Ettevõtteid võttis päevast osa rohkem kui 6. Mondo Tarkusefondi koguti 
HeaTeoTööpäeva raames kokku üle 600 €. 

Mondo aitas läbi viia ÜRO simulatsiooni Pae gümnaasiumis 29.–30. märtsil 2014, mil-
lest võttis osa 80 koolinoort. ÜRO simulatsioon on Eestis juba neljandat korda toimuv 
hariv rollimäng, kus noored 14 koolist arutavad maailmaharidusega seotud teemade üle. 
2014. aastal olid olulisemad teemad keemiarelvade leviku järjepidev tõkestamine, Süüria 
põgenike olukord, lapse õigused ja tervishoiusüsteemide võrdlus.
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Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumist osales HeaTeoTööpäeva projektis kümmekond õpilast. 
Õpilased said koostöös Esna Talu OÜ-ga veeta toreda päeva metsas ning puid istutada. Lisaks 

õpilastele võttis tööpäevast osa veel ka kooli direktor. Mida õpilased sellest arvasid:

Triin – Mulle metsas meeldib. See on hea vaheldus kodus istumisele ja pidevalt sotsiaalmeedias 
hängimisele. Saab kasulik olla loodusele ja Aafrika lapsi peab ka aitama, sest meil on tegelikult 

ressursse, mida me kulutame küllaltki uisapäisa. Ja kui see ressurss läheb kuhugi heasse kohta, oleks 
tegelikult ju hea. Ja kui seda saab jälgida ning mis peamine – see läheb KOOLI!

Julius – Füüsiline töö värskes õhus muidugi meeldib. See on mõlemapoolselt kasulik tegevus. Ma 
siiralt loodan, et raha ikka jõuab abivajajateni, mitte ei lähe kaotsi mõne organisatsiooni tohututesse 

administratiivkulutustesse.

Teet (Esna Talu OÜ juhataja) – Tööd sai tehtud vähem kui lootsime ja seega ka raha sai kogutud vähem. 
Peamine aur läks vaidlusele kuhu mingi konkreetne puu istutada. Ja muidugi ei olnud lapsed mitte 

kunagi enne sellise raske tööga kokku puutunud. Arengumaades olevate inimeste aitamisega olen ise 
kokku puutunud, kuna mu noorem tütar oli Humana kaudu Malawis vabatahtlikuna AIDS-i ennetamas ja 

järgmisel aastal lõpetab sealsamas keskooli noormees, kelle hariduse eest olen maksnud.

Heidi (klassijuhataja) – Peamine probleem oli planeerimisega. Alguses oli palju, kes ennast kirja panid, 
aga lõpuks jõudis kohale vaid 10 õpilast + täiskasvanud. Muidu on mõnus tööd teha ja teadmine, et ka 

sellise väiksese rahaga võib kedagi aidata, on tegelikult hea.

Kokku koguti MTÜ Mondo Tarkusefondi 35 €.

2014. aasta detsembis lähetas Mondo 6 kuuks Jordaaniasse kaks EVS vabatahtlikku: 
Nikolai Kunitsõni ja Gertha Teidla-Kunitsõni. Mondo koostööpartneriks Jordaanias on East 
& West Center for Human Resources Development, kellega on ka varasemate projek-
tide raames koostööd tehtud. Vabatahtlike ülesandeks Jordaanias on viia läbi inglise keele 
tunde palestiina põgenikelaagris, toetada uute projektide kirjutamist, informeerida koha-
likke inimesi EVS programmist ning kirjutada oma kogemusest blogi: http://jordaaniaeks-
periment.blogspot.com/

Maailmahariduse töö hindamiseks viidi kevadel läbi uuring, mis keskendus UNESCO 
ühendkoolidele ja nende maailmahariduslikele tegevustele. Uuringu leiab siit.

Maailmahariduskeskuse töötajad juhendasid 17 gümnaasiumiõpilase uurimistööd ning 
ühte ülikooli magistritööd maailmahariduse teemadel.

http://jordaaniaeksperiment.blogspot.com/
http://jordaaniaeksperiment.blogspot.com/
http://www.maailmakool.ee/aktuaalset/maailmaharidusega-seotud-uuringud/
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2014. aastal alustas Mondo “Õiglase kaubanduse sõber” 
märgiga tunnustama kõiki, kes oma igapäevatöös, ühiskondlikus 

tegevuses, kodus või töökollektiivis õiglast kaubandust 
edendavad. Aasta jooksul tunnustasime märgiga 30 ettevõtet, 

vabaühendust ja töökollektiivi.
Nendest olulisimad on Eesti esimene Fairtrade märgiga 

toodangut pakkuv ettevõte – käsitöösokolaadi tootja Chocolala 
OÜ, UTZ sertifitseeritud kakaod toorainena kasutav Kalev 

AS, aastas umbes poole miljoni tassi jagu kohvikutele õiglase 
kaubanduse kohvi tarniv ettevõte TOP Seadmed ja suurimat 

õiglase kaubanduse toodete valikut pikaajaliselt pakkuvad 
ökopoed – Mahemarket, Biomarket, Looduspere jt.

Mondo jätkas õiglase kaubanduse ja vastutustundliku tarbimise teavitus- ja eest-
kostetööd, korraldades teavitusüritusi ja koolitusi, suheldes ja arendades koostööd 
ettevõtetega ning osaledes vastutustundlikke põhimõtteid arvestava seadusandluse ku-
jundamisel. Aastal 2014 loodi ka uued kriteeriumid ettevõtetele ja koolidele “õiglase 
kaubanduse sõbra” märgi saamiseks. Aasta jooksul tunnustati märgiga 30 ettevõtet, 
vabaühendust ja töökollektiivi.

Õiglase kaubanduse linnade kampaania sai Eestis alguse juba kaks aastat tagasi Ees-
ti Rohelise Liikumise eestvedamisel. Seda tööd jätkas Mondo, mis päädis Eesti esimese 
õiglase kaubanduse omavalitsuse väljakuulutamisega 2014. aastal. Hiiu vallale omistati 
see tiitel, mis lisas Eesti nende 25 maailma  riigi hulka, kus asuvad õiglase kaubanduse lin-
nad. Tallinn on teine Eesti omavalitsus, kes õiglase kaubanduse linna aunimetuse saamise 
suunal töötab. Jääme ootama, et Tallinn täidab vajalikud kriteeriumid 2015. aastal.

2014. aastal jätkus üle-euroopaline kampaania “Make Chocolate 
Fair!”, mis pakub kolme aasta jooksul noortele eurooplastele 
võimalust tegutseda suurema õigluse nimel üle-maailmses 
šokolaaditööstuses. MCF! ulatub 16 Euroopa riiki ja seab 

eesmärgiks jõuda 300 000 nooreni ning koguda 100 000 allkirja 
petitsioonile, mis nõuab suurfirmadelt vastutuse võtmist ning 
šokolaadi tootmisele sotsiaalsete ja keskkonnaalaste nõuete 

sätestamist. Aasta keskne üritus oli šokotuur: kampaaniabuss, mis 
alustas suvel Berliinist, läbis 14 erinevat Euroopa riiki ning jõudis 

õiglase kaubanduse nädalal oktoobris Eestisse.

Õiglast kaubandust ja šokolaadikampaaniat tutvustasime erinevatel 
väliüritustel ja ostukeskustes. Kevadest sügiseni osales kampaania 

meeskond koos vabatahtlikega ligi 20 erineval üritusel kogudes 
peaaegu 2500 allkirja kampaania petitsioonile.
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Mondo kutsub külla!
Mondo uued ruumid asuvad Telliskivi Loomelinnakus Vaba Lava vastas. Uus asukoht võimaldab meil regulaarselt 

korraldada avalikke üritusi. 2014. aastal alustasime “Mondo kutsub külla” ürituste seeriaga, mille keskmes on 
erinevate riikide (sh Süüria, Ghana, Keenia, Birma, Kesk-Aafrika Vabariik ja Palestiina) arenguteemad. Keskuse 

muudel üritustel oleme tutvustanud õiglast kaubandust, andnud üle õiglase kaubanduse sõbra tiitlid, tutvustanud 
õpetajatele maailmaharidustegevusi, korraldanud arengumaade naiste valmistatud toodete bazaari jne. Kokku 

korraldasime 2014. aastal 15 avalikku üritust, millest võttis osa ligikaudu 300 inimest.

Uued ruumid töötavad ka valdkonna koosolekute ning Mondo koolituste toimumispaigana. 
Raamatukogu koosneb rohkem kui 500 raamatust ning seda kasutavad gümnaasiumiõpilased oma uurimistöödeks. 

Keskuse poenurgast saab soetada arengumaade naiste ja puuetega noorte käsitööd. 
Keskuse raamatukogu ja pood on kõigile avatud E–N kell 12–17.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 112 860 236 706  

Nõuded ja ettemaksed 131 576 58 802 2

Kokku käibevara 244 436 295 508  

Põhivara    

Nõuded ja ettemaksed 2 880 2 880 2

Kokku põhivara 2 880 2 880  

Kokku varad 247 316 298 388  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 7 321 30 443 4

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 216 251 246 021 5

Kokku lühiajalised kohustused 223 572 276 464  

Kokku kohustused 223 572 276 464  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 21 944 16 624  

Aruandeaasta tulem 1 800 5 300  

Kokku netovara 23 744 21 924  

Kokku kohustused ja netovara 247 316 298 388  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2014 2013 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 80 840 6

Annetused ja toetused 847 118 584 717 7

Tulu ettevõtlusest 5 955 6 913  

Muud tulud 14 354 12 487  

Kokku tulud 867 507 604 957  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -833 961 -565 372 8

Jagatud annetused ja toetused -9 477 -16 634 9

Mitmesugused tegevuskulud -9 160 -14 233 10

Muud kulud -13 119 -3 443  

Kokku kulud -865 717 -599 682  

Põhitegevuse tulem 1 790 5 275  

Muud finantstulud ja -kulud 10 25  

Aruandeaasta tulem 1 800 5 300  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2014 2013 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Liikmetelt laekunud tasud 80 840 7

Laekunud annetused ja toetused 745 207 737 453  

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 5 955 6 913  

Muud põhitegevuse tulude laekumised 14 354 23 520  

Väljamaksed annetusteks ja toetusteks -9 477 -18 871 9

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -503 714 -324 708  

Väljamaksed töötajatele -362 200 -244 705  

Laekunud intressid 10 25  

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
-1 015 0  

Muud rahavood põhitegevusest -13 046 0  

Kokku rahavood põhitegevusest -123 846 180 467  

Kokku rahavood -123 846 180 467  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 236 706 56 239  

Raha ja raha ekvivalentide muutus -123 846 180 467  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 112 860 236 706  
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2012 16 624 16 624

Aruandeaasta tulem 5 300 5 300

31.12.2013 21 924 21 924

Aruandeaasta tulem 1 800 1 800

Muud muutused

netovaras
20 20

31.12.2014 23 744 23 744
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Mondo on 21.11.2007 Eesti Vabariigis asutatud mittetulundusühing. Käesolev aruanne on koostatud perioodi 01.01.2014-31.12.2014

kohta.Raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded

on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna Poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja pangakontodena kajastatakse rahalisi vahendeid pangas arvelduskontol.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas toimunud tehingud on esitatud eurodes, kasutades tehingupäeval kehtinud Euroopa Keskpanga vastava valuuta ametlikku

noteeringut. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

a) Nõuded liikmetelt saadavate tasude osas

Nõudeid liikmemaksude ja muude liikmetelt saadavate tasude osas kajastatakse lähtudes nende laekumise tõenäosusest. Bilansis kajastatakse

üksnes neid nõudeid liikmetelt saadavate tasude osas, mille laekumine on praktiliselt kindel. Ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid bilansis

ei kajastata.

b)Nõuded osutatud teenuste eest

Nõudeid müüdud kaupade ja osutatud teenuste eest hinnatakse lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Annetused ja toetused

a)Sihtotstarbelised finantseeringud

Saadud rahadest finantseeritakse finantseerija poolt etteantud projekti või konkreetset tegevust. Saadud rahad võetakse bilanssi kohustusena

(ettemaksuna) üles ja tuludesse kantakse samas summas, mis on sama projekti kulud aruandeperoodil või lähtuvalt projekti elluviimise mahust.

Finantseeritud tegevuse lõppedes on ühingul reeglina kohustus rahastajale esitada finantsaruanne. Kasutamata jääv sihtfinatseeringu summa

reeglina tagastatakse.

Juhul kui sihtfinantseeringu raames teostatavad kulutused leiavad aset projekti abikõlbulikkuse perioodil ning vastavad abikõlbulikuse reeglitele,

kuid nende kulude katteks ei ole rahastajalt veel rahalisi vahendeid laekunud, kajastatakse need projekti kuludena antud perioodil ning

kantakse tulusse sama summa ulatuses, lähtudes tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Sama summa ulatuses kajastatakse nõuet

rahastaja vastu.

Sihtotstarbelised annetused ja toetused (sh mitterahalised annetused ja toetused)

kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse

põhimõtetest (s.o kajastatakse tuluna siis kui annetus/toetus muutub sissenõutavaks ja annetuse/toetusega kaasnevad tingimused on täidetud.

b)Mittesihtotstarbelised tasud ja annetused

Mittesihtotstarbelised tasud ühingu liikmetelt on liikmemaksud ja asutajaliikmete ühekordsed sissemaksed. Mittesihtotstarbelisi

tasusid kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud. Tasusid ei kajastata tuluna enne, kui laekumine on praktiliselt kindel. 

c)MTÜ Mondo on annetuste vahendaja. Annetusi kajastatakse kui sihtotstarbelisi ja nende üle peetakse eraldi arvestust. Annetusi eraisikutelt

ja firmadelt kajastatakse kassapõhiselt ja makseid annetuste saajatele samuti. 

Kulud
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a)Sihtotstarbeliselt finantseeritavate projektide otsesed kulud

Sihtotstarbeliselt finantseeritavate projektide otsesed kulud on selliste projektidega otseselt seotud kulud,mida finantseeritakse

kas sihtotstarbeliselt ühingu liikmetelt saadud tasudega või muude sihtotstarbeliste annetuste ja toetustega.

b)Mitmesugused tegevuskulud

Mitmesugused tegevuskulud on administratiivsetel ja muudel eesmärkidel tehtud tegevuskulud (raamatupidamisteenuste kulud,uuringute ja

konsultatsioonide kulud,bürookulud,infotehnoloogia kulud,telekommunikatsioonikulud,lähetused-ja koolituskulud,infoteenuste,avalike suhete ja

meediakulud,liitude liikmemaksud,ebatõenäoliste nõuete allahindluskulu jne.)

c)Tööjõukulud

Tööjõukulude kontodele kirjendatakse põhitegevuse tööjõukulud koos maksudega.

d)Muud kulud

Muude kuludena kajastatakse muid ebaregulaarselt tekkivaid kulusid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2014 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul

Nõuded ostjate vastu 15 15

Ostjatelt laekumata

arved
15 15

Nõuded seotud osapoolte

vastu
1 474 1 474

Muud nõuded 130 040 130 040

Viitlaekumised 130 040 130 040

Ettemaksed 2 927 47 2 880

Tulevaste

perioodide kulud
2 927 47 2 880

Kokku nõuded ja

ettemaksed
134 456 131 576 2 880

 

 31.12.2013 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
1 491 1 491

Muud nõuded 56 957 56 957

Viitlaekumised 56 957 56 957

Ettemaksed 3 234 354 2 880

Tulevaste

perioodide kulud
3 234 354 2 880

Kokku nõuded ja

ettemaksed
61 682 58 802 2 880

Viitlaekumiste all näidatud nõuded summas 130040 EUR on projektide laekumata tulud millede kulud on tehtud 2014 aastal.



29

MTÜ Mondo 2014. a. majandusaasta aruanne

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013

Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks  5 049

Sotsiaalmaks  8 833

Kohustuslik kogumispension  461

Töötuskindlustusmaksed  803

Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad 3   

Ettemaksukonto jääk  1 491  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 3 1 491 15 146

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2014 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 2 419 2 419  

Võlad töövõtjatele 4 899 4 899  

Maksuvõlad 3 3  

Kokku võlad ja ettemaksed 7 321 7 321  

 

 31.12.2013 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 10 108 10 108  

Võlad töövõtjatele 5 189 5 189  

Maksuvõlad 15 146 15 146  

Kokku võlad ja ettemaksed 30 443 30 443  

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses
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 31.12.2012 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2013

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

OFWC-One World in Schools-Student

Activities- Euroopa

Komisjon,Välisministeerium

140 21 570 -21 710 0

ESJ-Education for Social Justice and

Sustainable Futures -Euroopa

Komisjon

-8 104 8 104 0 0

MDG-Õpetades Aastatuhande

Arengueesmärke - Euroopa

Komisjon,Välisministeerium

1 335 18 560 -19 895 0

Innove- Maailmahariduse ja PRÕK-i

valdkonnapädevuste tulemuslik

seostamine alusväärtustega- Euroopa

Sotsiaalfond

-1 972 7 818 -7 318 -1 472

ASK-MTÜ Mondo annetustegevuse

strateegiaplaani koostamine, KÜSK
2 175 304 -2 479 0

AFGA-2- Hariduse kättesaadavuse ja

kvaliteedi parandamineAfganistaani

maapiirkondades, Välisministeerium

9 003 33 270 -49 482 -7 209

AFGA-2- Hariduse kättesaadavuse ja

kvaliteedi parandamineAfganistaani

maapiirkondades, Välisministeerium

11 381 16 964 -32 585 -4 240

HUM-Mondo MTÜ humanitaarabi

andmise suutlikuse tõstmine-

Välisministeerium

11 648 13 088 -24 736 0

PIN-People in Need -1 760 1 760 -198 -198

PAR-Community of Citizens-EU Youth

Sharing their values-Euroopa Komisjon
12 166 4 274 -23 730 -7 290

AFR-Vabatahtlikud

Afrikasse,Välisministeerium
2 554 -2 554 0

Comix-Koomiksid võrdõiguslikkuse

heaks
13 125 -17 018 -3 893

FT-Õiglase kaubanduse linnad Soomes

ja Eestis
70 875 -63 779 7 096

MCF-Shokolaad õiglaseks -

kampaaniad
27 053 -41 037 -13 984

EDC-Globaalne dimensioon

sotsiaalainetes põhihariduses
13 147 -15 335 -2 188

VOL-Vabatahtlikud Aafrikasse - Eesti

ekspertide panus arengukoostöös
40 698 -25 538 15 160

EVS-2- Erivajadustega noorte tööturule

aitamine Ugandas
9 648 -5 835 3 813

MIN-Maailma Noored: noorsootöötajate

koolitamine
11 892 -19 506 -7 614

MTÜ Mondo finantsvõimekuse ja

-läbipaistvuse suurendamine
5 531 -6 146 -615

DFK-Rohujuure kampaaniad

põhiõiguste kaitseks
18 152 -17 294 858

JORD-Jordaanias asuva Süüria

pagulaslaagri haridusklastri taristu

toetamine

80 168 -70 111 10 057

AFGA-3 Afganistani naiste,tüdrukute ja

erivajadustega inimeste koolitamine ja

toimetuleku parand.

33 704 -41 958 -8 254

MHK-3 Maailmaharidus lasteaiast

täiskasvanuni-MHK tegevuste

toetamine ja laiendamine

29 818 -22 842 6 976

FT-2 Õiglane kaubandus: teadlikkuse

tõstmine
23 813 -10 312 13 501

MHK-P Mondo Maailmaharidus- ja

koolituskeskuse võimekuse tõstmine
37 500 -9 007 28 493

HUM-2 MTÜ Mondo humanitaarabi

suutlikkuse jätkuprojekt
26 686 -6 828 19 858

HTM ÜRO/UNESCO teemapäevade

alased koolitused, õppematerjalide

täiendamine

2 400 -2 400 0

HTT Koolide kaasamine

arengukoostöösse
25 363 -1 861 23 502

AFR-2 Jätkusuutliku toimetuleku

nimel-ettevõtlus- ja haridusprogramm

Mondo sihriikides Aafrikas

66 557 -1 637 64 920

Jeem Jeemeni kirjaoskamatutest

peredest pärit tütarlaste koolit.ja

varajase abiellumise vähend.

30 376 0 30 376

EVS-3 Töövõimetuse piiride

avardamine-kurtide lähetus Keenia

Shianda erikoolidesse

10 376 0 10 376

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
36 012 705 148 -563 131 178 029

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
36 012 705 148 -563 131 178 029
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 31.12.2013 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2014

Projektide sihtfinantseerimine      

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Innove- Maailmahariduse ja PRÕK-i

valdkonnapädevuste tulemuslik

seostamine alusväärtustega- Euroopa

Sotsiaalfond

-1 472 1 399 73 0

AFGA-2- Hariduse kättesaadavuse ja

kvaliteedi parandamineAfganistaani

maapiirkondades, Välisministeerium

-7 209 7 209 0

MHK-2- Maailmahariduse keskuse

arendus eestis - Välisministeerium
-4 240 4 240 0

PIN-People in Need -198 198 0

PAR-Community of Citizens-EU Youth

Sharing their values-Euroopa Komisjon
-7 290 12 568 -14 785 -9 507

Comix-Koomiksid võrdõiguslikkuse

heaks
-3 893 15 313 -14 789 -3 369

FT-Õiglase kaubanduse linnad Soomes

ja Eestis.
7 096 49 443 -69 959 -13 420

MCF-Shokolaad õiglaseks -

kampaaniad
-13 984 39 868 -38 844 -12 960

EDC-Globaalne dimensioon

sotsiaalainetes põhihariduses
-2 188 34 136 -25 973 5 975

VOL-Vabatahtlikud Aafrikasse - Eesti

ekspertide panus arengukoostöös
15 160 0 -1 015 -14 145 0

EVS-2- Erivajadustega noorte tööturule

aitamine Ugandas
3 813 0 -3 721 92

MIN-Maailma Noored: noorsootöötajate

koolitamine
-7 614 27 559 -36 136 -16 191

MTÜ Mondo finantsvõimekuse ja

-läbipaistvuse suurendamine
-615 615 0 0

DFK-Rohujuure kampaaniad

põhiõiguste kaitseks
858 17 905 -18 763 0

JORD-Jordaanias asuva Süüria

pagulaslaagri haridusklastri taristu

toetamine

10 057 6 137 -16 194 0

AFGA-3 Afganistani naiste,tüdrukute ja

erivajadustega inimeste koolitamine ja

toimetuleku parand.

-8 254 26 963 -21 581 -2 872

MHK-3 Maailmaharidus lasteaiast

täiskasvanuni-MHK tegevuste

toetamine ja laiendamine

6 976 23 854 -36 231 -5 401

FT-2 Õiglane kaubandus: teadlikkuse

tõstmine
13 501 0 -34 585 -21 084

MHK-P Mondo Maailmaharidus- ja

koolituskeskuse võimekuse tõstmine
28 493 30 000 -65 452 -6 959

HUM-2 MTÜ Mondo humanitaarabi

suutlikkuse jätkuprojekt
19 858 1 504 -21 362 0

HTT Koolide kaasamine

arengukoostöösse
23 502 20 292 -16 887 26 907

AFR-2 Jätkusuutliku toimetuleku

nimel-ettevõtlus- ja haridusprogramm

Mondo sihriikides Aafrikas

64 920 -55 065 9 855

Jeem Jeemeni kirjaoskamatutest

peredest pärit tütarlaste koolit.ja

varajase abiellumise vähend.

30 376 24 301 -53 150 1 527

EVS-3 Töövõimetuse piiride

avardamine-kurtide lähetus Keenia

Shianda erikoolidesse

10 376 -10 510 -134

ENEB - Vaatame ja Muudame 4 424 -5 523 -1 099

OP- Opositsioon laval 29 440 -62 977 -33 537

MIKSA- Inimõiguste töötoad ja

õppematerjalid koolinoortele ja

õpetajatele

5 332 -6 326 -994

VOL-22- Vabatahtlikud Aafrikasse ja

Aasiasse
54 238 -40 818 13 420

AFGA-4 Naiste tervishoiu ja ITalalse

kutsehariduse kvaliteedi tõstmine

Afganistani Herati, Balkhi, Nangarhari

ja Faryabi provintsides

132 575 -86 895 45 680

MHK-4 Maailmaharidus lasteaiast

täiskasvanuni-MHK tegevuste

toetamine ja laiendamine

48 840 -10 629 38 211

PLUSS- Avasta Kesk-Ida 5 920 -5 077 843

FT- kaasfinantseering Õiglane

kaubandus Välisministeerium
12 599 -12 599

MCF- Kaasfinantseering Shokolaad

õiglaseks Välisministeerium
35 376 -14 147 21 229

SE14- Sotsiaalse ettevõtluse

käivitamine
12 334 -1 099 11 235

Ukraina Ukraina sisepõgenike ja

konfliktis kannatanute olukorra

leevendamine

10 000 0 10 000

UNO- UNESCO koolide tegevuse

toetamine
7 000 -7 000

FT-2 kaasfinantseering Õiglane

kaubandus Välisministeerium
8 851 0 8 851

SEAP- Sotsiaalse ettevütluse äriplaani

koostamine
2 871 -2 871

Tagasi- Tagastusnõuded -2 512 -2 512

Sihtotstarbelised annetused 31 903 -9 477 22 426

Annetustena saadud projektide

omafinantseeringud
7 429 -7 429

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
178 029 752 636 -1 015 -843 438 86 212

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
178 029 752 636 -1 015 -843 438 86 212
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Sihtfinantseeritud projektide tabelis on nõuded märgitud negatiivsena ja kohustused positiivse tulemusena.   Aasta 2014 lõpuks oli

kohustusi 216251 EUR-i ja nõudeid 130040 EUR-i

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2014 2013

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 80 840

Kokku liikmetelt saadud tasud 80 840

Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2014 2013

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 833 961 563 131

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused 3 680 0

Annetused 9 477 21 586

Kokku annetused ja toetused 847 118 584 717

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2014 2013

Rahaline annetus 9 477 21 586

Kokku annetused ja toetused 9 477 21 586
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Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2014 2013 Lisa nr

Üür ja rent 29 088 11 972  

Mitmesugused bürookulud 14 397 386  

Lähetuskulud 99 957 59 443  

Tööjõukulud 348 564 263 259 11

Projektide  kulud 167 137 96 901

Ostetud teenused 19 272 16 272

Panga teenustasud 1 491 1 042

Organisatsiooni liikmemeksud 500 150

Annetustena kogutud humanitaarabi Ukrainas 4 100 0

Annetustena kogutud humanitaarabi Süüria

pagulastele Jordaanias
1 044 0

Annetustena kogutud arengukoostöö Afganistanis 1 250 2 237

Annetustena kogutud arengukoostöö Ghanas 1 035 0

Partneritele lepingu alusel edastatud rahad 146 126 113 710

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
833 961 565 372  

Lisa 9 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

 2014 2013

Laste hariduse toetamine Keenias 1 010 5 046

Laste hariduse toetamine Ghanas 4 750 5 115

Jagatud annetused Keenias 137 22

Tarkusefondi annetused Keenias ja Ghanas 3 580 1 480

Jagatud annetused Ugandas 0 4 971

Kokku jagatud annetused ja toetused 9 477 16 634

Näidatud summad on kogutud annetustena ja kantud edasi annetustena.
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Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2014 2013

Üür ja rent 925 0

Mitmesugused bürookulud 2 968 14 233

Lähetuskulud 2 114 0

Koolituskulud 380 0

Kulud kaupadele 1 648 0

Liikmemaksud 150 0

Panga teenustasud 975 0

Kokku mitmesugused tegevuskulud 9 160 14 233

Lisa 11 Tööjõukulud
(eurodes)

 2014 2013

Palgakulu 261 352 193 116

Sotsiaalmaksud 87 212 65 328

Puhkusereserv 0 4 815

Kokku tööjõukulud 348 564 263 259

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 15 9

Lisa 12 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2014 31.12.2013

Füüsilisest isikust liikmete arv 9 9

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2014 2013

Arvestatud tasu 57 145 56 026

Juhatuse liikmetele on makstud tasusid projektides tehtud tööde eest. Juhatuse tasusid on makstud juhatuse liikmetele Johanna Helin 2100

EUR lisandusid maksud 33% ja Riina Kuusik-Rajasaar 3470 EUR Lisandusid maksud 33%. MTÜ Mondo poolt renditavate

bürooruumide ehitusliku ja sisekujundusprojekti eest on makstud Arhitektibüroo Enn Rajasaar OÜle 300 EUR
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

MTÜ Mondo üldkoosolekule

Oleme auditeerinud MTÜ Mondo raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2014, tulemiaruannet, netovara muutuste

aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste

arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise

sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise

aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas

rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja

viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks

vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise

aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor

arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks

antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse

kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitikate asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka

raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditiarvamusele.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt MTÜ Mondo finantsseisundit seisuga

31.12.2014 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Mart Nõmper

Vandeaudiitori number 499

Rödl & Partner Audit OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 2

Roosikrantsi 2, Tallinn 10119

25.05.2015
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