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Mondo tegevusaruanne 2013 
  
MTÜ Mondo asutati novembris 2007. Organisatsiooni eesmärgid on:          
a) looduskatastroofide ja inimtegevuse tõttu tekkinud inimkannatuste leevendamine 
rahvusvahelisel 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. 
  
2013. aastal kuulub ühingusse 9 liiget. Põhikirja järgi on juhatus kaheliikmeline. Nõukogusse 
kuulub neli liiget.   

2013. aastal teostatud projektid: 
MTÜ Mondo projektid on jagatud organisatsiooni struktuuri järgi viieks tegevusalaks, milleks on 
1) arengukoostöö, 2) humanitaarabi, 3) maailmaharidus, 4) sotsiaalne ettevõtlus ja õiglane 
kaubandus ning 5) vabatahtlike lähetamine sihtriikidesse. 2013. aatal viidi lõpule 10 projekti, 
alustati 17 uue projektiga.  
 
Projekti nimi:  MTÜ Mondo finantsvõimekuse ja –läbipaistvuse suurendamine (Projekt nr. E13-

22.03-01-04-16) 

Projekti kestvus:  märts - november 2013 
Rahastaja: Vabaühenduste Fond/Avatud Eesti Fond 
Sihtgrupp: Mondo kui organisatsioon, selle töötajad, juhatus, nõukogu ja liikmed. Lisaks 
Mondole endale on lõppkasusaajateks ka Mondo praegused ja tulevased toetajad, rahastajad jt. 
koostööpartnerid 
Sisu kokkuvõte: Projekt seadis eesmärgiks kasvatada Mondo võimet koguda annetusi ja 
suurendada organisatsiooni usaldusväärsust ja mainet annetuste kogujana. Projekt võimaldas 
Mondol tellida sõltumatu vandeaudiitori poolt läbiviidav ülevaatus Mondo finantsolukorrast; 
saada maksuadvokaadilt juriidiline hinnang annetuste andmise ja nende vahendamise 
maksustamise kohta ning esmakordselt värvata tööle fondikoguja, kelle ülesandeks oli ellu 
rakendada Mondo annetuste kommunikatsiooniplaani 2013. Projekti tulemusan valmis 
esmakordselt organisatsiooni aastaraamat. 

1) Arengukoostöö 

 1.1 Projekti nimi: „Hariduse kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine Afganistani 
maapiirkondades” (Projekt nr. 43-2012-A) 
Projekti kestvus:  september 2012 - august 2013 
Rahastaja: Eesti Välisministeerium 
Sihtgrupp: Põhja- ja Ida-Afganistani maapiirkondade naised ja tüdrukud, samuti maakoolide  
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õpetajad ja erivajadustega inimesed 
Sisu kokkuvõte: MTÜ Mondo jätkab 2011. aastal alustatud koostööd Afganistani kohalike 
partneritega, eesmärgiga laiendada hariduse kättesaadavust ja kvaliteeti Afganistani 
maapiirkondades. Suurendame Samangani provintsi naiste kirjaoskust ja tervishoiualaseid 
teadmisi, pakume täiendkoolitust inglise keeles ja arvutiõppes maakoolide õpetajatele ning teeme 
koostööd Jalalabadi lähistel asuva Fatima Zahra tüdrukute kooliga, et ennetada selle sulgemist. 
Fahima Zahra tüdrukute koolis õpivad lesknaiste ja erivajadustega vanemate lapsed. Eesti koolid 
saavad projekti raames korraldada Afganistani sõpruskooliga ühistegevusi.  MTÜ Mondo pakub 
jätkuvalt võimalust eesti inimestel teha eetilisi kingitusi, mis suunatakse annetustena projekti 
tegevuse toetuseks. 
 
1.2 Projekti nimi: MTÜ Mondo annetustegevuse strateegiaplaani koostamine 
Kestvus: juuni 2012 – märts 2013 
Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) 
Sihtgrupp: Eesti inimesed, kes soovivad toetada pikaajaliselt Aafrika laste haridust või annetada 
eetiliste kingituste vahendusel väikeettevõtlust ja sissetulekut toetavaid projekte arengumaades. 
Sisu kokkuvõte: Projekt aitab tõsta Mondo annetustegevuse võimekust ja avalikku mainet Eestis. 
Mondo soovib senisest süsteemsemalt ja tulemuslikumalt kavandada ja ellu viia 
annetuskampaaniaid veebikeskkonna ww.muudamaailma.ee vahendusel, mille abil toetatakse 
laste haridust ja arengukoostööprojekte kolmes Aafrika riigis ja Afganistanis. Senini on 
puudunud organisatsioonil süsteemne strateegia-põhine lähenemine annetajatele. KÜSKi toetuse 
abil valmib aastapõhine annetustegevuse strateegiaplaan, millega püüame paremini oma seniseid 
ja tulevasi annetajaid Mondo tegevusega siduda ning tõsta annetustegevuse olulisust ühiskonnas 
laiemalt. 2012. aasta lõpuks on valminud annetuste kommunikatsiooniplaani kavand, mille 
aluseks on senist Mondo toetajate seas läbi viidud küsitlus. Kommunikatsiooniplaani aitab 
Mondol koostada kommunikatsiooniekspert, konsultatsiooni saadake Soome mentorilt 
FinnChurchAid. 
 
1.3 Projekti nimi: Afganistani Char Baghi ja Jalalabadi piirkonna naiste, tüdrukute ja 
erivajadustega inimeste koolitamine ja nende toimetuleku ning töövõimaluste parandamine 
(projekt nr. 26-2013-A) 
 
Projekti kestvus:  august 2013 - juuli 2014 (jätkuv) 
Rahastaja: Eesti Välisministeerium 
Sihtgrupp: Afganistani maapiirkondade naised, tüdrukud ning erivajadustega inimesed, samuti 
maakoolide õpetajad 
Sisu kokkuvõte: MTÜ Mondo jätkab 2011. aastal alustatud koostööd Afganistani kohalike 
partneritega, eesmärgiga parandada hariduse kättesaadavust ja kvaliteeti Afganistani 
maapiirkondades ning edendada erivajadustega inimeste toimetulekut. Pakume Afganistani Char 
Baghi piirkonna 100 naisele 6-kuulist põhjalikku IT-koolitust vastavat kohalike ettevõtete 
vajadustele; koolituse läbinud naised saavad kohalikes ettevõtetes tööle asuda. Rajame samas 
piirkonnas koostöös kohalike elanikega 30 välikäimlat avalikesse kohtadesse, mis parandab 
märgatavalt piirkonna hügieeni ja vähendab haiguste levikut. Rajame ruumipuuduse käes 
vaevleva Bagrami tüdrukute koolile kolm uut klassiruumi, et kooli enam kui 1000 õpilast ei 
peaks koolihoovis tundides käima. Tõstame tüdrukutele antava hariduse kvaliteeti, koolitades 20 
maakooli õpetajaid ja soetades neile IT-alast varustust. Projekti abil jätkub õppetöö Fatima Zahra 



 
3 

koolis Jalalabadis, kus õpivad erivajadustega vanemate lapsed ja orvud. Maavärinas kannatada 
saanud koolimaja saab uue katuse ja joogiveemahuti.  
  

1.4 Projekti nimi: Jätkusuutliku toimetuleku nimel – ettevõtlus- ja haridusprogramm Mondo 
sihtriikides Aafrikas (Projekt 123-2013-A) 

Projekti kestvus:  detsember 2013 - november 2015 (jätkuv) 
Rahastaja: Eesti Välisministeerium, era-annetajad 
Sihtgrupp: Mondo arengukoostöö kogukonnad ja kohalikud partnerid Ghanas, Keenias ja 
Ugandas 
Sisu kokkuvõte: Projekt seab oma peaülesandeks tõsta Keenia ja Ghana maapiirkondade naiste 
ning Uganda puuetega noorte iseseisvat toimetulekut. Projekti käigus korrastame ja laiendame 
juba toimivaid ettevõtlus-ja toimetulekuprogramme Ghanas ja Keenias, algatame uusi 
ettevõtlusega seotud tegevusi ning tõstame naiste ettevõtluse jätkusuutlikkust nende toodangu 
müügi läbi. Samuti parandame maapiirkondade koolide hariduse kvaliteeti. Kasvatame 
erivajadusega noorte kaasatust Uganda ühiskonda täiendava kutseõppe võimaluste loomisega. 
Projekti tulemusena suudavad 300 naist Ghanas ja Keenias iseseisvalt elatist teenida, on loodud 
kohalikule ja Eesti turule suunatud õiglase kaubanduse põhimõtteid järgivad turustuskanalid 
nende toodangule ning kohalikud koolid on saanud uut varustust. Mondo loodud sotsiaalne 
ettevõtlus Ugandas on võimeline iseseisvalt ennast majandama ja jätkama täiendõppe pakkumist 
puuetega inimestele. 
 
 2) Humanitaarabi 
  
2.1 Projekti nimi:„Mondo humanitaarabi andmise suutlikkuse tõstmine” (Projekt nr 73-2012-H) 
Projekti kestvus:  November 2012 – September 2013  
Rahastaja: EV Välisministeerium 
Sihtgrupp: MTÜ Mondo, humanitaarabi huvilised, tulevikus võimalike humanitaarkriiside 
ohvrid 
Sisu kokkuvõte: Projekti eesmärgiks on tõhustada MTÜ Mondo humanitaarabi andmise 
suutlikkust. Valmis Mondo kogemustel põhinev käsiraamat, kuhu koondati 
humanitaarabimissioonil osalemiseks vajalikud teadmised, tegutsemismudelid, lahendused sageli 
esinevatele probleemidele jne. Koostati elektrooniline humanitaarabimissioonide 
dokumendivormide kaust ning loodi humanitaarabi osutamist toetav kiireloomuliste annetuste 
kogumise süsteem. Selleks, et tõsta nii Mondo enda suutlikkust kui ka üleüldist 
humanitaarkriisidele vastamise võimekust, koostati projekti raames koolituskava ning korraldati 
mitmeid sisekoolitusi. Projekti käigus koostati klastripõhine humanitaarabiandmise mudel, mida 
hakatakse kasutama humanitaarabimissioonide sisude valimisel. Mudel lähtub rahvusvahelistest 
vajadustest ning Mondo enda ekspertiisist ja suutlikkusest. 
 
2.2 Projekti nimi: Jordaanias asuva Süüria pagulaslaagri haridusklastri taristu toetamine (15-
2013-H) 
Projekti kestvus:  juuni 2013 –  jaanuar 2014 (jätkuv) 
Rahastaja: EV Välisministeerium 
Sihtgrupp: Süüria pagulased Jordaanias 
Sisu kokkuvõte: Projekti eesmärgiks on parandada süürlaste olukorda Jordaanias asuvas Zaatari 
pagulaslaagris. Koostöös kohalolevate partneritega (Finn Church Aid ja Relief International) 
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loodi laagri vastselt avatud noortekeskusesse ja juba toimivasse hariduskeskusesse arvutiklassid, 
kus toimuvad 2-3-kuulised kursused 15-24 aastastele ja 12-18 aastastele noortele. Projekti 
raames sisustatakse uues keskuses IT-klass, palgatakse õpetajad ning panustatakse keskuse 
infrastruktuuri loomisesse. 1500 hariduskeskuses õppivat 6-18 vanust last saavad 2014. aasta 
vältel koolis mahlajooki. Projekti tegevuste tulemusel tõuseb kooliskäivate laste arv ning kasvab 
noorte suutlikkus tööturul konkureerida. 
  
2.3 Projekti nimi: MTÜ Mondo humanitaarabi suutlikkuse jätkuprojekt (projekt nr.) 
Projekti kestvus:  Oktoober 2013 – märts 2014 (jätkuv) 
Rahastaja: EV Välisministeerium 
Sihtgrupp: MTÜ Mondo, 20 Eesti eksperti ja humanitaarabi huvilist, Jordaanias asuvad Süüria 
pagulased, tulevikus võimalike humanitaarkriiside ohvrid 
Sisu kokkuvõte: Projekti eesmärgiks on kasvatada MTÜ Mondo humanitaarabi andmise pädevust ning 
tõsta valmidust rahvusvahelises humanitaarabi koostöös osalemiseks. 2013 aasta lõpuks läbis Mondo 
ekspert DRR koolituse ning alustas Mondo kriisi maandamise plaanide koostamist. Tehti ettevalmistusi 
jaanuaris (2014) toimuvaks kolmepäevaseks humanitaarabi koolituseks. Samuti  käisid läbirääkimised 
lähetuse läbiviimiseks Jordaanias Süüria pagulaslaagris töötavate partnerorganisatsioonidega.  Projekti 
lõppedes on Mondol praktiline missioonikogemus Jordaaniast ning plaanid edasisteks tegevusteks 
hariduse ja sanitaartehnilises valdkonnas. Mondo on suurendanud oma võimekust katastroofi riskide 
maandamises (DRR) ning on võimeline valdkonda endasi arendama oma arengukoostöö piirkondades. 
Missioonivalmiks on koolitatud vähemalt 20 Eesti eksperti.  Projekti raames alustatakse läbirääkimisi DG 
ECHO raamlepingu koostamiseks. 
 
 3) Maailmaharidus 
  
3.1. Projekti nimi: „Maailmakodanikke harides – Maailmahariduskeskuse tegevuste toetamine 
ja laiendamine” (21-2012-A) 
Projekti kestvus:  september 2012 - oktoober 2013 
Rahastaja: Eesti Välisministeerium 
Sihtgrupp: noorsootöötajad, õpetajad, noored 
Sisu kokkuvõte: Projeki eesmärgiks on toetada Mondo Maailmahariduskeskuse tööd ning 
pakkuda tegevusi noorsootöötajatele kui uuele sihtgrupile. Projekti jooksul valmistati ette uusi 
maailmahariduslikke materjale konfliktidest, aktiivseks maailmakodanikuks olemisest ning 
õiglasest kaubandusest. Projekti raames korraldati Maailmahariduse suvekool suvel 2013 ja 
toetati Eesti, Ghana ja Keenia sõpruskoolide tegevusi. Koomiksite töötoa koolituse läbinud 
noorsootöötajad viisid koolides ning noortekeskustes läbi koomiksite töötube globaalsetel 
teemadel. Korraldati ka arengukoostöö teemaline esseekonkurss gümnasistidele, mille võitja 
osales oktoobris 2013 õppereisil Keenias. Samast õppereisist võttis  osa ka  õpetaja, kes võitis 
Eesti koolide maailmapäevade konkursi.  
 
3.2 Projekti nimi: "Õpetades Aastatuhande Arengueesmärke" (Teach MDGs) 
Kestvus: aprill 2010 - märts 2013 
Rahastaja: Euroopa Komisjon, EV Välisministeerium 
Sihtgrupp: üldhariduskoolide õpetajad ja õpilased 
Sisu kokkuvõte: Projekti eesmärk oli saada avalikkuse toetus aastatuhande arengueesmärkidele 
ning suurendada teadlikkust Sahaara-aluse Aafrika arenguprobleemidest. Projekti käigus koostati 



 
5 

materjale aastatuhande arengueesmärkide teemal (www.mdg.ee portaal, film 8, MDG posterid, 
„Maailmamuutjate mälumäng“, „Klassijuhataja käsiraamat“) koos õpilaste ja õpetajatega ning 
integreeritud teemad kooliharidusse ning osaks õpetajate põhi- ja täiendkoolitust. Projekt sai 
10% kaasfinantseerigu Välisministeeriumist. Samade partneritega alustati 2013. aastal   projekti 
“Maailma noored”. 
Partnerid: juhtpartner on Küprose organisatsioon „Future Worlds Centre“. Teised partnerid: 
Jaunimos Karejas Centras (Leedu), C.E.G.A. Foundation (Bulgaria), Scottish Development 
Education Centre (Šotimaa). 
  
3.3 Projekti nimi: Community of Citizens – EU Youth Sharing their Values 
Projekti kestvus:  november 2012- november 2014 (jätkuv) 
Rahastaja: EC DG Justice 
Sihtgrupp: Noored vanuses 16-25 
Sisu kokkuvõte: Projekti eesmärk on tõsta noorte teadlikkust Euroopa Liidu kodakondsusest 
ning sellega kaasnevatest õigustest ning väärtustest, samuti suurendada nende huvi ja osalemist 
Euroopa tuleviku kujundamisel. Tõstame noorte teadlikkust põhiõigustest, kasutades Euroopa 
põhiõiguste hartat ning pöörates eriti tähelepanu takistustele, millega noored oma õiguste 
kaitsmisel kokku puutuvad. Kaasame vähemalt 1000 noort 4-st Euroopa riigist, kes osalevad 
inimõiguste alastes töötubades, videolugude võistlusel, projekti veebilehel 
www.fingerprintproject.eu ja sotsiaalmeedias. 
  
3.4 Projekti nimi: ComiX4 = (Comics for Equality) 
Projekti kestvus:  november 2012 – november 2014 (jätkuv) 
Rahastaja: EC DG Justice 
Sihtgrupp: Sisserändaja taustaga koomiksikunstnikud, noored 
Sisu kokkuvõte: Projekti ComiX4= eesmärk on toetada parnerriikides (Itaalia, Bulgaaria, 
Rumeenia, Läti ja Eesti) kultuuridevahelist dialoogi rassismi-, ksenofoobia- ja diskrimineerimise 
vastaseks võitluseks. Projekti esimeses etapis toimub temaatiline koomiksikonkurss sisserändaja 
taustaga kunstnikele, et koguda rändelugusid ning kunstnike kogemusi ja nägemusi 
stereotüüpidest ja rassismist Euroopas. Laekunud tööd tõlgitakse 9 keelde, avaldatakse veebis 
ning parimatest koostatakse näitus, kataloog ja käsiraamat koomiksitöötubade läbi viimiseks. 
Projekti teises etapis rändab koomiksinäitus koos noortele suunatud töötubade ja 
diskussioonidega 5 riigis ning rahvusvahelistel koomiksifestivalidel.  Projekti veebileht: 
http://www.comix4equality.eu 
  
3.5 Projekti nimi: Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education 
Projekti kestvus:  jaanuar 2013- detsember 2015 (jätkuv) 
Rahastaja: Euroopa komisjon (EuropeAid) 
Sihtgrupp: Sotsiaalainete õpetajad, haridusametnikud 
Sisu kokkuvõte: Projekti eesmärk on lõimida maailmaharidus sotsiaalainetesse, teha koostööd 
haridusametnikega, koostada materjale ja tööriistu mõju hindamiseks ning luua võrgustik 
maailmahariduse ekspertidest Lätis, Eestis ja Inglismaal. Projekti partnerid on Education 
Development Center Lätis ja LEEDS DEC Inglismaal. Esimese projektiaasta peategevus oli 
uuring maailmharidusest sotsiaalainetes, mida tutvustati 14. novembril toimunud seminaril 
“Global dimension in Education: current situation and future opportunities”, mille kava näeb siit. 
Projekti raames alustati ka “Globaliseeruv maailm” õppematerjali uuendamist koostöös 



 
6 

õpetajatest ja haridusametnikest koosneva eksperttöögrupiga. 
  
3.6 Projekti nimi: Youth of the World! Mainstreaming global awareness in youth work 
Projekti kestvus:  märts 2013- veebruar 2016 (jätkuv) 
Rahastaja: Euroopa komisjon (EuropeAid).  
Sihtgrupp: Noorteühendused, noorsootöötajad, noored 
Sisu kokkuvõte: Märtsis alustas Mondo Maailmahariduskeskus uue 3-aastase projektiga, mille 
eesmärgiks on saada maailmaharidus osaks noorsootööst ja noorte organisatsioonide tegevusest. 
Koostööpartnerid selles projektis on erinevad kodanikuühendused Austriast, Bulgaariast, 
Küproselt, Leedust ja Šotimaalt. Esimese projektiaasta jooksul toimusid kohtumised Bulgaarias 
ja Šotimaal, koostati baseline uuring noorteühenduste huvist maailmahariduse vastu ning alustati 
noorsöötöötajale suunatud maailmaharidusliku materjali koostamine. 
  
3.7 Projekti nimi: One World in Schools – Student Activities 
Kestvus: märts 2011-märts 2013 
Rahastaja: Euroopa Komisjon, EV Välisministeerium 
Sihtgrupp: noored vanuses 12-24 
Sisu kokkuvõte: Projekt keskendub noorte  filmiklubide tegevuste toetamisele. Projekt jätkab 
Watch and Change (Vaata ja Muuda) filmiklubide tegevusi. OWIS projekt on täiendanud Mondo 
filmikogu uute inimõigusteteemaliste dokumentaalfilmidega, ning tõlkinud need eesti ja vene 
keelde. Filmide laenutus on viidud osaliselt internetipõhiseks, koostatud on infomaterjale, 
uudiskirju, ilmunud on dokfilmiklubide ajaleht. Dokfilmiklubide noortele on korraldatud 
koolitusi nii Eestis kui projekti partnerriikides.  
Partnerid: People in Need (Tšehhi Vabariik), Oricum (Rumeenia), People in Peril (Slovakkia), 
Centrum Edukatcij Obiwatelskiej (Poola). 
 
3.8 Projekti nimi: Rohujuure kampaaniad  põhiõiguste kaitseks 
Projekti kestvus:  aprill 2013- oktoober 2014 (jätkuv) 
Rahastaja: Vabaühenduste Fond 
Sihtgrupp: noored, õpetajad, noorsootöötajad ja avalikkus 
Sisu kokkuvõte: Projekti eesmärgiks on tõsta noorte teadlikkust põhiõigustest ja aktiivsest 
kodanlusest, kasutades selleks maailmahariduslikke dokumentaalfilme ja sotsiaalkampaaniaid.  
Koolitustel on kohtunud filmiklubide kordinaatorid, et saada koolitust sotsiaalsest aktivismist, 
maailmaharidusest ja sotsiaalkampaaniate läbiviimisest. Kavandatud sotsiaalkampaaniaid 
hakatakse ellu viima 2014 aastal. Filmilinkastused on regulaarselt toimunud nii koolitundides kui 
mitteformaalse õppemeetodina noortekeskustes. Plaanis on vabatahtlike noorte eestvedamisel 
käima lükata projekt Vaatame ja Muudame!, kus noored korralvad ise infopäevi 
maailmaharidusest ja sotsiaalkampaaniatest 2014 aasta jooksul. 
 
3.9 Projekti nimi: Maailmaharidus lasteaiast täiskasvanuni – Maailmahariduskeskuse tegevuste 
toetamine ja laiendamine (projekti nr 52-2013-A ) 
Projekti kestvus:  september 2013 - august 2014 (jätkuv) 
Rahastaja: Eesti Välisministeerium 
Sihtgrupp: koolid, õpetajad, lasteaiakasvatajad 
Sisu kokkuvõte: Projekti eesmärgiks on jätkata Maailmahariduskeskuse tööd (filmid, 
raamatukogu, uudiskirjad, materjalid ja koolitused õpetajatele, koomiks- ja teised töötoad). 
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Projekti raames toimus 2013 aastal osaliselt ära õpetajate maailmahariduse süvaõppekursus, 
korraldati koolide maailmapäevade konkurss ning koole toetati sõpruskoolitegevuste läbiviimisel. 
Novembris korraldati eestkostetegevusena maailmahariduse seminar sügisel eesmärgiga hinnata 
maailmahariduse hetkeseisu Eestis koos teiste sidusrühmadega. Koostati ka uusi materjale 
väiksematele lastele (kaks Jänku Jussi episoodi nii eesti kui ka vene keeles). Toimus ka 
Õpetajate Lehe ajakirjaniku õppereis Ghanasse, mille tulemusel avaldati Õpetajate Lehes 
artikleid arengukoostöö temaatikal.  
  
3. 10 Projekti nimi: Mondo maailmaharidus- ja koolituskeskuse võimekuse tõstmine (projekt 
98-2013-A) 
Projekti kestvus:  oktoober 2013 - november 2014 (jätkuv) 
Rahastaja: Eesti Välisministeerium 
Sihtgrupp: kõik Mondo sihtgrupid, lisaks laiem avalikkus 
Sisu kokkuvõte: Projekti eesmärgiks on muuta keskus olemasolevatele sihtgruppidele 
funktsionaalsemaks ning laiendada keskuse tegevusi avalikkusele. Lisaks haridusasutustele 
pakutavatele maailmahariduse ressurssidele on  keskuse eesmärgiks tegeleda ka avalike 
kampaaniatega ning samuti avalikkuse teavitustegevustega arengukoostöö, humanitaarabi ning 
õiglase ja jätkusuutliku kaubanduse/tarbimise teemadel. Projekti raames pakutakse materjale ja 
tegevusi koolidele, täiendatakse veebilehtesid ning kujundatakse materjale. Heategevuslikus 
Pop-Up poes (november-detsember 2013) teavitati MTÜ Mondo tegevustest arengukoostöö, 
humanitaarabi, õiglase kaubanduse ning maailmahariduse valdkondades. Samuti turustati Pop-
Up poes Keenia, Afganistani ja Uganda kogukondades valmistatud käsitööd ning Ghanas 
toodetud sheavõid ja korve.  Alustati ka läbirääkimisi keskuse uute ruumide osas, sõlmiti uus 
üürileping ning projekteeriti funktsionaalse keskuse ehitusplaan. 

 

3.11 Projekti nimi: „Maailmahariduse- ja PRÕKi valdkonnapädevuste tulemuslik seostamine 
alusväärtustega“ 
Projekti kestvus:  oktoober 2011 - detsember 2013 
Rahastaja: Innove SA 
Sihtgrupp: üldhariduskoolide õpetajad 
Sisu kokkuvõte: Innove poolt rahastatava projekti käigus on arendatud õppekava ja materjalid 
uue 80 tunnilise õpetajate maailmahariduse täiendkoolituse jaoks. Esimese koolituskursuse 
lõpetas 50 üldhariduskoolide õpetajad. Kursusest koostati ka 60tunnine versioon, milles alustas 
osalemist oktoobris 2013 26 õpetajat.  
 
3.12 Projekti nimi: Haridusministeeriumi toetus UNESCO ühendkoolidele 
Projekti kestvus:  oktoober - detsember 2013 
Rahastaja: Eesti Haridus- ja teadusministeerium 
Sihtgrupp: UNESCO ühendkoolid, üldhariduskoolide õpetajad 
Sisu kokkuvõte: Haridusministeeriumi toetusega on korraldatud koolijuhtidele õppereis Soome 
säästva arengu hariduse teemal ning toetatud sama teemalise seminari korraldamist Eestis. 
Samuti on toetatud koolikülastusi ja koolitusi UNESCO koolidele ning õpetajatest ja 
haridusametnikest koosneva ekspertgupi kohtumist detsembris. 
Partnerid: UNESCO Eesti Rahvuslik komisjon 
 
3.13 Projekti nimi: HeaTeoTöö päev - koolide kaasamine arengukoostöösse (Projekt 124-2013-
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A) 
Projekti kestvus:  november 2013 - juuni 2015 (jätkuv) 
Rahastaja: Eesti Välisministeerium 
Sihtgrupp: õpilased, õpetajad, ettevõtjad 
Sisu kokkuvõte: Eesti haridusmaastikule tuuakse uus kaasav ja innovaatiline meetod 
HeaTeoTöö päev, mille põhimõte on, et noored töötavad ühe päeva kohalikes ettevõtetes, kodus 
või mujal ning tööandjad annetavad selle eest teenitud tasu MTÜ Mondo Tarkusefondi, mille 
kaudu võimaldatakse Ghana ning Keenia noortel omandada kesk- ja kutseharidust. Meetod 
annab noortele võimaluse töötada otseselt arengumaade heaks ja anda oma panus vaesuse 
vähendamiseks ja õiglasema maailma nimel. Aktiivse osalemise kaudu muudavad noored ka 
enda ja teiste arvamusi arengumaadest ja kaasaja globaalsetest väljakutsetest.  HeaTeoTöö päev 
toimub 2014. aastal pilootprojektina neljas koolis. Toimunu analüüsi põhjal kaasatakse 2015. 
aastal projekti 20 Eesti kooli.   

4. Sotsiaalne ettevõtlus ja õiglane kaubandus 

4.1 Projekti nimi: Soome ja Eesti linnad õiglase kaubanduse toetuseks. (Towns for Fairtrade in 
Finland and Estonia) 
Projekti kestvus: veebruar 2013-detsember 2014 (jätkuv) 
Rahastaja: Euroopa Komisjon (EuropeAid), kaasrahastus Eesti Välisministeerium 
Sihtgrupp: avalikkus, kohalikud omavalitsused, ettevõtjad  ja avalike hangetega tegelevad 
ametnikud 
Sisu kokkuvõte: 1. veebruaril 2013 võttis MTÜ Mondo üle 2012. aastal MTÜ Eesti Roheline 
Liikumine poolt alustatud projekti “Soome ja Eesti linnad õiglase kaubanduse toetuseks”. 
Projekti eesmärgiks on eetiliste põhimõtete ja nende rakendamise võimaluste tutvustamine 
kohalikele omavalitsustele ja avalike hangete läbiviijatele. Kuna kõik arengumaadest imporditud 
tooted, mille päritolu ja valmistamistingimused on teadmata, sisaldavad eetilisi riske. Jaanuaris 
2013 läbiviidud uuringu tulemused näitasid, et 78% küsitletutest nõustusid sellega, et 
maksumaksja raha tohi kulutada toodetele, mille valmistamisel on töötajatele makstud 
ebapiisavat tasu või kasutatud orja- või lapstööjõudu. Projekti käigus tutvustatakse kohalikele 
omavalistustele rahvusvahelise õiglase kaubanduse linnade liikumist ja õiglase kaubanduse linna 
staatuse saamise kriteeriume ning taotlemis võimalusi. Samuti suurendatakse teavitustööga 
elanike toetust õiglase kaubanduse põhimõtetele ja kohalikule omavalitsusele õiglase 
kaubanduse linna aunimetuse taotlemisel. 
  
4.2 Projekti nimi: Fairtrade: Raising Awareness 
Projekti kestvus:  august 2013-veebruar 2016 
Rahastaja: Euroopa Komisjon (EuropeAid), kaasrahastus Eesti Välisministeerium 
Sihtgrupp: noored, õpetajad, täiskasvanud, arvamusliidrid, ettevõtjad 
Sisu kokkuvõte: Projekti eesmärgiks on tõsta Balti riikides avalikkuse teadlikkust õiglasest 
kaubandusest ja üldsuse toetust tegevustele, mille eesmärgiks on vähendada vaesust 
arengumaades, edendada õiglasemaid suhteid arengumaade ja Lääne riikide vahel ning toetada 
solidaarsuse kasvu arengumaade inimestega. Projekti juhtpartneriks on Leedu organisatsioon 
Lithuanian Consumer Institute, Lätipoolseks partneriks Green Liberty. 2013. aastal koostati 
projekti raames ülevaatlik materjal “Õiglase Kaubanduse Teejuht” ning loodi kolm õiglast 
kaubandust tutvustavat joonisfilmi. Ühtlasi alustati õiglase kaubanduse teemaliste materjalide 
koostamist kasutamiseks õpetajatele. Projekti raames korraldatakse edaspidi ka noortele koolitusi 
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ning tutvustatakse õiglast kaubandust avalikel üritustel. 
 
4.3 Projekti nimi: Üle-euroopaline õiglase šokolaadi kampaania Make Chocolate Fair! (“Make 
Chocolate Fair - Campaigning for more justice in global cocoa value chains”) 
Projekti kestvus:  jaanuar 2013 - detsember 2015 (jätkuv) 
Rahastaja: Euroopa Komisjon, kaasrahastus Eesti Välisministeerium. 
Sihtgrupp: laiem üldsus, kuid eelkõige noored vanuses kuni 35 aastat. 
Sisu kokkuvõte: Mondo teostab Eestis kolmeaastast üleeuroopalist kampaaniat, mille eesmärk 
on teavitada tarbijaid kakao tootmistingimustest ning koguda allkirju petitsioonile, millega 
nõutakse, et Euroopa šokolaaditootjad maksaksid kakaofarmeritele õiglast tasu. Projektis 
osalevad 4 partnerorganisatsiooni Saksamaalt, Austriast, Tšehhist ja Eestist ning kokku laieneb 
projekt 16-sse Euoopa riiki. Projekti eesmärgiks on koguda kolme aastaga petitsioonile 100 000 
allkirja ning kaasata kampaanias osalema 300 000 inimest. MTÜ Mondo koordineerib läbi 
partnerorganisatsioonide kampaaniat ka Lätis, Leedus ja Soomes. Kampaania koduleht 
www.makechocolatefair.org 

5) Vabatahtlikud 

5. 1 Projekti nimi: Vabatahtlikud Aafrikasse - lähetus MTÜ Mondo arengukoostöö partnerite 
juurde (projekti nr 1-2012-A) 
Kestvus: veebruar 2012 - veebruar 2013 
Rahastaja: Eesti Välisministeerium 
Sihtgrupp: Orvud jt toetust vajavad lapsed ja lesknaised Ghanas ja Keenias; puuetega noored 
Ugandas; MTÜ Mondo toetajad Eestis; koolinoored Eestis; Eesti ühiskond teadlikkuse tõstmise 
kaudu. 
Sisu kokkuvõte:  Projekti eesmärk oli lähetada 2012-2013 neli vabatahtlikku  MTÜ Mondo 
partnerriikidesse Aafrikas, kus Mondo edendab kohalike kogukondade sotsiaalset arengut. 
Lähetatavad vabatahtlikud toetavad Mondo kohalikke  arengukoostööprojekte - laste haridust, 
puuetega noorte tööhõivet ja naiste iseseisvat toimetulekut. Mondo toetab Ghanas ja Keenias 
vanemad kaotanud laste, HIV/AIDS orbude või erivajadustega laste haridust lasteaiast 
gümnaasiumini. Ugandas, Kampalas, alustas MTÜ Mondo 2012. aastal kohviku loomist, mis 
pakub tööd juba kooli lõpetanud erivajadustega noortele. Toetame ka väike-ettevõtlust 
soodustavate tegevuste abil lesknaiste iseseisvat toimetulekut Ghanas. Vabatahtlike lähetamise 
eesmärgiks on toetada kohaliku partneriga koostööd nimetatud tegevuste jätkuvaks elluviimiseks, 
hinnata käimasolevate tegevuste mõju sihtrühmadele ning Eestisse naastes suurendada 
avalikkuse teadlikkust arengukoostööst ja selle positiivsest mõjust partnerriikides.  
Partnerid: Kongo Community Development Association (KoCDA, Ghana), Western Focus 
Community Organisation (WEFOCO, Keenia), Ugandan Pioneers´ Association (UPA, Uganda). 
 
5.2 Projekti nimi:„Vabatahtlikud Aafrikasse – Eesti ekspertide panus arengukoostöös” (Projekti 
nr 3-2013-A) 
Projekti kestvus:  veebruar 2013 - juuli 2014 (jätkuv) 
Rahastaja: Eesti Välisministeerium 
Sihtgrupp: Kongo küla naised ja lapsed ning Kumasi linna noored Ghanas, Nairobi Kibera  
slummi elanikud ning Shianda küla naised ja lapsed Keenias, Kampala erivajadusega noored 
Ugandas. Eesti koolid ja laiem avalikkus läbi teavitustöö  ja meediakajastuse. 
Sisu kokkuvõte: MTÜ Mondo lähetab projekti jooksul Ugandasse, Ghanasse ja Keeniasse 
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kokku viie erineva koostööpartneri juurde vabatahtlikule tööle seitse oma ala eksperti.  
Ghanasse lähetati kaks õpetajat: 09.2013-12.2013 kogenud inglise keele õpetaja, kes viis läbi 
kohalikes koolides õpetajate täiendkoolitusi, andis lisatunde ja toetas MTÜ Mondo koolitoetuste 
programmi raames koolitoetuste üleandmist ja hõlbustas sõpruskoolide vahelist suhtlust; 
Kogenud füüsikaõpetaja viibis Ghanas 10.2013-12.2013, kes keskendus loodusteaduste alaste 
lisatundide andmisele koolides. Kolmas vabatahtlik, erialalt noorsootöötaja, lähetakse Ghanasse 
2014. aastal Young People We Care (YPWC) juurde, kus tema ülesanneteks on toetada juba 
käimasolevaid projekte ning inglise keele tundide andmist koolides. 
Keeniasse lähetati 09.2013-12.2013 majandusvaldkonna ekspert Kibera Community 
Empowerment Organization (KCEO) juurde Kibera Slummis Nairobis, majanduseksperdi 
tööülesanneteks oli viia läbi majandusalaseid koolitusi ning hinnata kohaliku organisatsiooni 
võimekust ja valmidust edaspidiseks koostööks MTÜ Mondoga; 10.2013-03.2014 lähetati 
põllumajandusekspert Western Focus Community Organization (Wefoco) juurde Shianda 
külasse, põllumajanduseksperdi ülesanneteks oli korraldada äriplaani koostamise koolitused, 
toetada WEFOCO äriplaani kirjutamist ning laste koolitoetuste programmi. 
Ugandasse lähetati vabatahtlik  04.2013-05.2013, kelle ülesandeks oli Ugandan Pioneers’ 
Association (UPA) juures Pop Up kohvikus töötajate koolitamine finantsalal ning kohviku 
madala käibega seotud probleemide kaardistamine ning lahenduste välja pakkumine. Pop Up 
kohvik otsustati 2014. aasta alguses majanduslike probleemide tõttu sulgeda ning seetõttu jäeti 
ära teine planeeritud lähetus Ugandasse, mis asendati IT valdkonna eksperdi lähetamisega 
Ghanasse 2014. aastal. 
 
5.3 Projekti nimi: Equal Opportunities for All: supporting empowerment of disabled youth in 
Kampala, Uganda 
Projekti kestvus:  märts 2013 - jaanuar 2015 (jätkuv) 
Rahastaja: Euroopa Liit "Youth in Action" programm 
Sihtgrupp: aktiivsed noored Eestis, Uganda erivajadustega noored, Eesti avalikkus läbi 
teadlikkuse tõstmise 
Sisu kokkuvõte: Projekti jooksul lähetab MTÜ Mondo Euroopa Noored programmi toel Uganda 
pealinna Kampalasse kaks vabatahtlikku, kelle ülesandeks on toetada Uganda erivajadustega 
noorte toimetulekut tööhõive valdkonnas. Esimene Mondo lähetatud vabatahtlik viibis Ugandas 
04.2013-01.2014 ning teenistus toimus eestlaste toel 2012. aastal rajatud kohviku Pop Up juures, 
mis pakkus tööd Uganda erivajadustega noortele. Vabatahtlik toetas kohviku igapäevast tööd ja 
turundust ning juhendas kohalikke puuetega noori eluoskuste ja terviseõpetuse teemadel. 
Lähetuse lõpuperioodil otsustati Pop Up kohvik majanduslikel põhjustel sulgeda. Vabatahtlike 
vastuvõtvaks organisatsiooniks ja juhendajaks Ugandas on pikaajalise vabatahtlike vastuvõtmise 
kogemusega organisatsioon Ugandan Pioneers Association (UPA). 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2013 31.12.2012 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 236 706 56 239 2

Nõuded ja ettemaksed 58 802 12 754 3,6

Kokku käibevara 295 508 68 993  

Põhivara    

Nõuded ja ettemaksed 2 880 0  

Kokku põhivara 2 880 0  

Kokku varad 298 388 68 993  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 30 443 4 519 4,5

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 246 021 47 850 6

Kokku lühiajalised kohustused 276 464 52 369  

Kokku kohustused 276 464 52 369  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 16 624 13 912  

Aruandeaasta tulem 5 300 2 712  

Kokku netovara 21 924 16 624  

Kokku kohustused ja netovara 298 388 68 993  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2013 2012 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 840 256 7

Annetused ja toetused 584 717 317 559 6,8

Tulu ettevõtlusest 6 913 0  

Muud tulud 12 487 2 703  

Kokku tulud 604 957 320 518  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -563 135 -293 745 9

Jagatud annetused ja toetused -18 871 -24 184 10

Mitmesugused tegevuskulud -14 233 0 11

Muud kulud -3 443 0  

Kokku kulud -599 682 -317 929  

Põhitegevuse tulem 5 275 2 589  

Muud finantstulud ja -kulud 25 123  

Aruandeaasta tulem 5 300 2 712  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2013 2012 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Liikmetelt laekunud tasud 840 256  

Laekunud annetused ja toetused 737 453 270 945  

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 6 913 0  

Muud põhitegevuse tulude laekumised 23 520 2 703  

Väljamaksed annetusteks ja toetusteks -18 871 -24 184  

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -324 708 -178 962  

Väljamaksed töötajatele -244 705 -114 783  

Laekunud intressid 25 123  

Muud rahavood põhitegevusest 0 -44 604  

Kokku rahavood põhitegevusest 180 467 -88 506  

Kokku rahavood 180 467 -88 506  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 56 239 144 745 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 180 467 -88 506  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 236 706 56 239 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2011 13 912 13 912

Korrigeeritud saldo 31.12.2011 13 912 13 912

Aruandeaasta tulem 2 712 2 712

31.12.2012 16 624 16 624

Korrigeeritud saldo 31.12.2012 16 624 16 624

Aruandeaasta tulem 5 300 5 300

31.12.2013 21 924 21 924
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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 01.01.2013-31.12.2013

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.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Muudatused viidi sisse 2012 aasta sihtotstarbelist kulude jaotuse aruandes kus eelnevalt on kulud näidatud projektide kaupa kuid alates

aastast 2012 näidatakse kulud kulu tüüpide kaupa. 2011 aasta sihtotstarbeliste kulude jaotus ei ole võrreldav 2012 aastaga.

Raha

Raha ja pangakontodena kajastatakse rahalisi vahendeid pangas arvelduskontol ning sularahana kassas.

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. 
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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

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,lähetud-ja koolituskulud,infoteenuste,avalike suhete ja

meediakulud,liitude liikmemaksud,ebetõenäoliste nõuete allahindluskulu jne.)

c)Tööjõukulud

Tööjõukulude kontodele kirjendatakse põhitegevuse tööjõukulud koos maksudega.

d)Muud kulud

Muude kuludena kajastatakse muid ebaregulaarselt tekkivaid kulusid.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2013 31.12.2012

Kokku raha 236 706 56 239

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2013 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
1 491 1 491  4

Muud nõuded 56 957 56 957  6

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  

 

 31.12.2012 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul

Muud nõuded 11 836 11 836  6

Viitlaekumised 11 836 11 836   

Ettemaksed 918 918   

Tulevaste perioodide kulud 918 918  4

Kokku nõuded ja ettemaksed 12 754 12 754   
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Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2013 31.12.2012

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks  5 049 0 1 374

Sotsiaalmaks  8 833 0 2 577

Kohustuslik kogumispension  461 0 156

Töötuskindlustusmaksed  803 0 328

Ettemaksukonto jääk 1 491    

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 1 491 15 146 0 4 435

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2013 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 10 108 10 108    

Võlad töövõtjatele 5 189 5 189    

Maksuvõlad 15 146 15 146   4

Kokku võlad ja

ettemaksed
30 443 30 443    

 

 31.12.2012 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad töövõtjatele 84 84    

Maksuvõlad 4 435 4 435   4

Kokku võlad ja

ettemaksed
4 519 4 519    

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses
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 31.12.2011 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2012

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

AFGATK- Afganistani Helmandi

provints-Tervishoiutöötajate täiendkoolituse

käivitamine-Välisministeerium

41 565 0 -41 565  0

OFWC-One World in Schools-Student Activities-

Euroopa Komisjon,Välisministeerium
30 802 3 596 0 -34 258 140

ESJ-Education for Social Justice and

Sustainable Futures -Euroopa Komisjon
3 654 0 0 -11 758 -8 104

EVS-Letters from the World - European

Voluntary Service
7 622 0 0 -7 622 0

MHK- Maailmahariduse keskuse arendus Eestis

-Välisministeerium
5 457 26 135 -600 -30 992 0

AFGA-Toetussüsteemi loomine Afganistani

naistele ja lastele
38 965 44 526 -2 439 -81 052 0

HTM- Toetus UNESCO

ühendkoolidele-Haridusministeerium
5 992 0 0 -5 992 0

MDG-Õpetades Aastatuhande Arengueesmärke

- Euroopa Komisjon,Välisministeerium
-3 896 45 680 0 -40 449 1 335

Innove- Maailmahariduse ja PRÕK-i

valdkonnapädevuste tulemuslik seostamine

alusväärtustega- Euroopa Sotsiaalfond

0 5 658 0 -7 630 -1 972

AFR-Vabatahtlikud Afrikasse,Välisministeerium 0 22 974 0 -22 974 0

ASK-MTÜ Mondo annetustegevuse

strateegiaplaani koostamine, KÜSK
0 4 039 0 -1 864 2 175

AFGA-2- Hariduse kättesaadavuse ja kvaliteedi

parandamineAfganistaani maapiirkondades,

Välisministeerium

0 41 588 0 -32 585 9 003

MHK-2,Maailmahariduse keskuse arendus

Eestis -Välisministeerium
0 21 203 0 -9 822 11 381

HUM-Mondo MTÜ humanitaarabi andmise

suutlikuse tõstmine- Välisministeerium
0 13 088 0 -1 440 11 648

PIN-People in Need 0 3 546 0 -5 306 -1 760

PAR-Community of Citizens-EU Youth Sharing

their values-Euroopa Komisjon
0 12 166 0 0 12 166

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 130 161 244 199 -44 604 -293 744 36 012

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja

toetused
130 161 244 199 -44 604 -293 744 36 012
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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

MHK-2,Maailmahariduse keskuse arendus

Eestis -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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Sihtotstarbeliste toetuste negatiivsed tulemused tähendavad nõudeid ja positiivsed tulemused kohustusi. Mondo MTÜ nõueteks 2012 aasta 

31,12. seisuga on 11836 EUR ja kohustusteks 47848 EUR. 2013 aasta 31.12 seisuga on nõudeid 56957 EUR ja kohustusi projektidele 246021

EUR. 

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2013 2012

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 840 256

Kokku liikmetelt saadud tasud 840 256

Lisa 8 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2013 2012 Lisa nr

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 563 131 293 745 6

Annetused 21 586 23 814  
Kokku annetused ja toetused 584 717 317 559  

Rahalised ja mitterahalised annetused    

 2013 2012 Lisa nr

Rahaline annetus 21 586 23 814  

Kokku annetused ja toetused 21 586 23 814  

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2013 2012

Üür ja rent 11 972 14 168

Mitmesugused bürookulud 386 9 626

Lähetuskulud 59 443 30 237

Tööjõukulud 263 259 114 784

Projektide  kulud 210 611 115 471

Ostetud teenused 16 272 8 169

Panga teenustasud 1 042 1 144

Organisatsiooni liikmemeksud 150 146

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
563 135 293 745
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Lisa 10 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

 2013 2012

Laste hariduse toetamine Keenia 5 046 6 067

Laste hariduse toetamine Ghana 5 115 4 998

Eetilised kingitused Kongo küla 0 11 433

Jagatud annetused ja toetused Afganistaan 2 237 1 686

Uganda eetilised kingitused 6 370 0

Keenia eetilised kingitused 103 0

Kokku jagatud annetused ja toetused 18 871 24 184

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2013 2012

Mitmesugused bürookulud 14 233 0

Kokku mitmesugused tegevuskulud 14 233 0

Lisa 12 Tööjõukulud
(eurodes)

 2013 2012

Palgakulu 193 116 85 602

Sotsiaalmaksud 65 328 29 182

Puhkusereserv 4 815 0

Kokku tööjõukulud 263 259 114 784

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 9 12

Lisa 13 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2013 31.12.2012

Füüsilisest isikust liikmete arv 9 10

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2013 2012

Arvestatud tasu 75 053 42 701

Juhatuse liikmetele on makstud tasusid projektides tehtud tööde eest.
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Lisa 14 Sündmused peale Bilansipäeva

2013 aasta Välisministeeriumi kontrolli käigus selgunud tagasimakse summad on 2011 aasta eest 2022,02 EUR, mis moodustab 2011 aasta

kogu raha liikumisest 0,88%, 2012 aasta eest 6686,47 EUR, mis moodustab 2012 aasta kogu raha liikumisest 2%, 2013 aasta eest 4337,04

EUR, mis moodustab 2013 aasta kogu raha liikumisest 0,71%. Vea osakaal ei mõjuta oluliselt MTÜ Mondo tulemit. 

Parandused viiakse sisse 2014 aastaaruandega. 

Summad kantakse Välisministeeriumile üle 2014 aastal tulemi arvelt.
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

MTÜ Mondo liikmetele

Oleme auditeerinud MTÜ Mondo raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2013, tulemiaruannet, netovara muutuste

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

arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 13 kuni

24, on kaasatud käesolevale aruandele.

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.

Märkusega arvamuse alus

Aastaaruande lisas 14 "Sündmused peale bilansipäeva" on avalikustatud, et Välisministeeriumi kontrolli käigus selgus projektide

omafinantseeringu kulude ebakorrektne kajastamine perioodil 2011 kuni 2013 kokku summas EUR 13 046. Tulenevalt sellest peaksid kulud ja

kohustused olema suuremad vähemalt tagasinõude summa ulatuses.

Märkusega arvamus

Meie arvates, välja arvatud lõigus „Märkusega arvamuse alus“ kirjeldatud asjaolu mõjud, kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne

olulises osas õiglaselt MTÜ Mondo finantsseisundit seisuga 31.12.2013 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja

rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Aivar Kangust

Vandeaudiitori number 223

Audiitorettevõtja nimi Grant Thornton Rimess OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 3

Audiitorettevõtja asukoha aadress Tallinn

18.06.2014



Audiitorite digitaalallkirjad
MTÜ Mondo (registrikood: 80260583) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt

allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

AIVAR KANGUST Vandeaudiitor 18.06.2014



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Muude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus 94999 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

E-posti aadress mondo@mondo.org.ee

Veebilehe aadress www.mondo.org.ee


