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SISSEJUHATUS

MTÜ Mondo strateegia 2016–2020 aluseks on rahvusvahelisel tasandil kokku lepitud raamistikud maailmaharidusele, arengukoostööle ja humanitaarabile. 2015. aastal ÜROs vastu võetud kestliku arengu eesmärgid on Eestile nii proovikivi kui ka
võimalus. Meilt oodatakse õigustatult mõõdukust tarbimis- ja tootmisharjumustes,
vähem saastamist ning rohkem õiglust ja solidaarsust maailma vaesemate ja haavatavamate inimgruppide suhtes. Eesti on osa maailma rikkamast ja stabiilsemast
vähemusest, kellelt oodatakse nõrgematele abikäe ulatamist. See mitte ainult ei loo
meile kohustusi, vaid pakub ka uusi võimalusi koostööks uute partneritega maailma
erinevates kohtades. Uued eesmärgid nõuavad riigilt ka suuremat panust maailmaharidus- ja teavitustegevustesse. Pagulaskriisist ajendatud ühiskondlik diskussioon
on koht, kus Mondol on võimalus jagada oma teadmisi ja kogemusi sallivuse ja mitmekesisuse teemadel ning tekitada ühiskondlikku toetust Eesti arengukoostööle ja
humanitaarabile.
Katastroofiriski vähendamise koostööraamistik (nn Sendai raamistik), mis kujundab
uut rahvusvahelist humanitaarala 2030. aastani ja millega on liitunud ka Eesti, loob
katastroofide ennetus- ja varajase hoiatuse süsteeme ning eeldab tihedamat koostööd keskkonnakaitse, arengukoostöö ning humanitaarabi valdkondades. Ühiseks
eesmärgiks on kogukonnad, mis on piisavalt võimekad, et ka kriiside korral oma
keskkonnas toime tulla.
Ka Eestis on Mondo töökeskkond muutumas. Seda iseloomustab tihenev konkurents
ja vähenev rahastus. Neid arenguid on silmas peetud Mondo järgmise viie aasta
strateegia loomisel.
MISSIOON
Mondo toetab ja jõustab haavatavas olukorras olevaid inimesi ja kogukondi luues
neile jätkusuutlikke ja innovaatilisi lahendusi ning tõstab Eesti inimeste arusaamist
maailma probleemidest pakkudes võimalusi olla kaasatud nende lahendamisse.
VISIOON
Mondo visiooniks on turvaline, hooliv ja jätkusuutlik maailm, kus kõigil on võimalus
inimväärsele elule.
MONDO PÕHIVÄÄRTUSED:
1. Inimväärikus: igal inimesel on õigus inimväärsele elule;
2. Humanism: sallivus, hoolivus, võrdõiguslikkus, solidaarsus.
3. Ausus ja usaldusväärsus.
4. Mondo enda peamine väärtus on tema inimesed.
Mondos töötavad ja koostöös Mondoga realiseerivad ennast kõrge missioonitundega, loovad, julged ja professionaalsed nimesed, kellel on suur algatus- ja
õppimisvõime ja kes väärtustavad meeskonnatööd. Mondo on tugev, tõhus ja mitmekesine organisatsioon, ning uuenduslike lahenduste looja ja katsetaja.
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MONDO PÕHIMÕTTED
Igapäevatööd tehes nii Eestis kui partneriikides lähtume:
1. rahvusvahelistest humanitaarpõhimõtetest (inimlikkus, erapooletus, sõltumatus,
ja neutraalsus);
2. universaalsetest inimõigustest ja demokraatlikust maailmavaatest;
3. parema maailma võimalikkusest. Mondosse kuuluvad inimesed usuvad, et oma
panusega on võimalik muuta maailma paremaks;
4. armastusest Eesti vastu: väärtustame Eestit ja Eesti inimeste panust Mondo töösse;
5. teadmistepõhisusest: jagame oma teadmisi praktiliselt ja proaktiivselt;
6. koostööst, jätkusuutlikkusest ja keskkonnahoidlikkusest.
MONDO LÄHTEKOHAD
1. Me oleme arengukoostöö ja humanitaarabi organisatsioon, mis lahendab probleeme maailmas; meie tegevused Eestis toetavad organisatsiooni globaalset fookust. Mondo kolme põhivaldkonna vahele on ehitatud seoseid, mis loovad Eesti
inimestele võimalusi aktiivselt osaleda/panustada Mondo töös või panustada
konkreetsete probleemide lahendusse.
2. Me lähtume oma tegevustes 2015. aastal ÜROs vastu võetud kestliku arengu
eesmärkidest, mis on aluseks meie tegevussuundade valikul: haridus (eesmärk
4), maailmaharidus (eesmärk 4.7), naiste ja erivajadustega inimeste toimetulek,
(eesmärk 1, 5, 8), tervishoid (eesmärk 6), jätkusuutlik tootmine ja tarbimine (eesmärk 12), kliimamuutuste vastu võitlemine (eesmärk 13), rahu ja demokraatia areng
(eesmärk 16), koostöö ja partnerlus (eesmärk 17).
3. Meie arengukoostöö ja humanitaarabi on vajaduspõhine. Me lähtume sihtriigi,
kogukonna või kohaliku partneri vajadustest, mis vastavad meie strateegilistele
eesmärkidele, sihtrühmadele ja meie enda kompetentsusele. Partnerite vajadused määratletakse vajadused tuvastatatakse regulaarsete Mondo kontrollvisiitide,
lähetatud ekspertide aruannete, rahvusvaheliste uuringute, sihtriigi arengukavade
ja partneritelt saadud tagasiside põhjal.
4. Meie tegevus on mõjus ja jätkusuutlik, mille tagame järjepideva tööga prioriteetsetes tegevusvaldkondades. Arendame edasi oma tegevuste mõjuhindamise
oskusi ja metoodikat.
5. Me katsetame eesmärgipäraselt uuenduslikke lahendusi oma eesmärkide elluviimiseks (IT ja e-lahendused, taastuvenergia, sotsiaalne ettevõtlus).
6. Me soovime kaasata erasektorit olulise partnerina oma tegevuste elluviimisel nii
Eestis kui partnerriikides.
7. Me lõpetame koostöö või toetusprojekti partnerriigis, kui algatatud tegevused on
iseseisvalt jätkusuutlikud või seatud konkreetsed eesmärgid täidetud, või kui uus
rahastusmudel tingib projekti üleandmise teistele elluviijatele.
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8. Töö sihtriigis lõpetame ka juhul, kui see ohustab meie töötajate või partnerite tervist või elu.
MILLEGA MONDO EI TEGELE
1. Me ei toeta oma põhiväärtustega vastuolus olevaid või vastuollu minna võivaid
tegevusi ja organisatsioone
2. Me ei tee koostööd selliste ettevõtetega, kellel puudub ühiskondliku vastutuse
poliitika või kellel puudub kohaliku kogukonna suunas pikemaajaline mõju, või
kes ei tee õiglast äri, millel puudub selge ja ühene arengukoostöö kasutegur või
humanitaarabi mõõde kohalikule kogukonnale;
3. Me ei korralda ise ega võta osa suuremahulistest asjade kogumistest Eestis (annetuskorjandused) ega suuna suuremahulisi materiaalseid annetusi oma partnerriikidesse.
4. Me ei vahenda ega korralda ühekordseid algatusi, mis ei ole otseselt seotud meie
eesmärkide ja/või sihtrühmadega.
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Maailmaharidus,
teavitus ja eestkoste
Haridus- ja teavitustegevusel on olnud tähtis osa alates Mondo loomisest 2007. aastal. Kõikide Mondo põhivaldkondade vahel on arendatud seoseid, mis pakuvad Eesti
inimestele võimalusi ise aktiivselt kaasa lüüa nii teavitustegevustes kui arengukoostöös.
Mondo Maailmahariduskeskus koondab enda alla Eestis tehtavad haridus- ning
kampaania/teavitus ja eestkostetegevused.
Mondo Maailmahariduskeskuse üldeesmärk on tõsta Eesti elanike teadlikkust
üleilmastumise väljakutsetest ja edendada vastutustundlikku tarbimist ning
sallivust, inimõiguste austamist ja solidaarsust maailma vaesemate ja haavatavamate piirkondade (elanike) vastu.
Meie toetusvõrgustikud:
–– UNESCO koolide võrgustik
–– haridusalgatuste ja -ametnike võrgustik
–– õpetajate ja noorsootöötajate võrgustik: “Mondo sõbrad”/“Maailmahariduse saadikud”
–– aktiivsete noorte/filmiklubide võrgustik (dokfilmide klubi, “Mondo sõbrad”)
–– Õiglase kaubanduse sõbrad

A. MAAILMAHARIDUS
Maailmaharidus on õpiprotsess, mis aitab paremini mõista maailmas toimuvat, arendada empaatilist mõtteviisi ja solidaarsust, austust teiste kultuuride, inimeste ja looduse suhtes, ning omandada vajalikke oskusi nende väärtuste nimel tegutsemiseks.
Praegused trendid näitavad maailmahariduse olulisuse ja vajalikkuse suurenemist
tulevikus. Uute kestliku arengu eesmärkide haridusvaldkonna alaeesmärk 4.7 nõuab,
et aastaks 2030 peaksid kõigil õppuritel olema teadmised, oskused ja väärtused, mis
aitavad olla teadlik maailmakodanik ja edendada kestlikku arengut.
Mondol on põhjalikud teadmised ja pikaajaline kogemus maailmahariduse valdkonnas. Keskuse tugevusena näeme eelkõige kaasaegseid ja mitmekülgseid meetodeid,
aktiivset koolide ja õpetajate võrgustikku, otselinke arengukoostöö ja humanitaarabiga, motiveeritud meeskonda, kohanemisvõimet ja paindlikkust.
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A1: Strateegiline eesmärk: Eesti haridussüsteem (sh elukestev õpe) käsitleb globaalseid arenguküsimusi ja toetab maailmahariduse alaseid tegevusi.
–– õpetajad on motiveeritud teemasid käsitlema: maailmahariduse teemad ja meetodid on lisatud õpetajate täiendkoolitustesse, õpetajate esmaõppesse; õpetajad saavad tuge ja toetust kooli juhtkonnalt, teistelt kolleegidelt, Mondolt
–– Mondol on kvaliteetsed ja kaasaegsed toetavad materjalid, meetodid ja koolitused, mida kasutavad aktiivselt õpetajad ja noorsootöötajate/noorteühendused
–– noorsootöötajad ja noorteühendused on huvitatud ja võimelised kaasama huvipakkuvate meetodite kaudu noori globaalsetesse teemadesse ning Mondo ise
kaasab tegevustesse noori, kes käsitlevad aktiivselt globaalseid teemasid.
Tegevuste põhilised sihtgrupid: koolijuhid, õpetajad, haridusametnikud, noored, noorsootöötajad, noorteühendused
Järgmise 5 aasta jooksul jätkame oma seniseid edukaid tegevusi ning arendame:
–– protsesside haldamist Mondo sees: kuidas tõhusalt, kvaliteetselt ja jätkusuutlikult
sihtgruppe teenindada;
–– avatud keskuse efektiivsemat kasutust;
–– uute innovatiivsete meetodite ja materjalide koostamist aktuaalsetel teemadel (sh
uued digiõppematerjalid ja -kursused);
–– õpetajate/koolide töö tunnustamist;
–– noorte kaasamist huvitavate meetodite ja tegevuste kaudu;
–– koostööd ülikoolide, haridusametite ja teiste haridusprogrammidega;
–– sõpruskoolide konseptsiooni ja tegevusi;
–– koostööd uusimmigrantide ja pagulastega.

B. TEAVITUSTÖÖ JA KAMPAANIAD
Mondo teavitus- ja kampaaniatöö põhilisteks teemavaldkondadeks on arengukoostöö
ja humanitaarabi ning vastutustundlik tootmine ja tarbimine (sh õiglane kaubandus).
Arengukoostöö teavitamises on Mondo strateegiliseks partneriks Eesti välisministeeriumile. Eesmärk on omada nendel teemadel ekspertiisi ja edastada selgeid kommunikatsioonisõnumeid avalikkuse ja meedia suunal.
B1: Elanikkonna solidaarsus arengumaade suhtes suureneb ning vastutustundlik
tarbimine on jätkuvalt tõusev
–– Inimesed annetavad arengukoostööks ja humanitaarabiks, toetavad seda avalikes arvamusuuringutes (80% toetab)
–– Tarbijate teadlikkus õiglasest kaubandusest ja vastutustundlikust tarbimisest on
tõusnud ja neid tooteid eelistavate tarbijate arv on kasvanud
B2: Avalikkuses sh meedias käsitletakse arenguteemasid rohkem ja asjatundlikumalt
–– Rohkem ajakirjanikke on huvitatud ja teadlikud arenguteemadest ning võimelised neid pädevalt kajastama
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Põhilised sihtgrupid: ajakirjanikud, meediaväljaanded, avalikkus/tarbijad (vajadusel
jaotatakse spetsiifilisemateks sihtgruppideks).
Järgmise 5 aasta jooksul jätkame:
–– koostööd meedia ja ajakirjanikega: võtmeisikute kaardistamist, koolituste ning õppereiside läbiviimist, stipendiumide määramist;
–– Mondo jaoks olulistel teemadel artiklite kirjutamist, meedias esinemist;
–– ürituste korraldamist ja üritustel osalemist;
–– kampaaniate (väli- ja sotsiaalmeedia) läbiviimist;
–– teavitusmaterjalide koostamist ja levitamist.
ja arendame:
–– selgemad sõnumid erinevatel teemadel;
–– koostööd ülikoolide, ametnike, teiste organisatsioonide ja ettevõtetega.

C. EESTKOSTETÖÖ
Eestkostetöös esindame ühiskondlikul tasandil Mondo jaoks olulisi teemasid ja
püüame mõjutada eriti poliitikakujundajaid ja erasektorit toetama meie eesmärke
ja väärtusi. Mondole olulised eestkosteteemad on arengukoostöö ja humanitaarabi
ressursside eesmärgipärane kasutamine, vastutustundlik tarbimine ning salliv ja
solidaarne ühiskond. Mondo seisab selle eest, et Eesti arengukoostööd ja humanitaarabi tehakse efektiivselt ja vajaduspõhiselt ning et seadusandlus (nt riigihangete
nõuded) ja poodide valik toetavad vastutustundlikku tarbimist. Õiglase kaubanduse
sõbra märgiga tunnustame vastutustundliku tootmise ja tarbimise valdkonnas silmapaistvaid tegijaid.
C1: Poliitikakujundajatel on tahe ja valmisolek ja pädevus globaalsete arenguküsimustega tegelemiseks
C2: Majanduses, eelkõige kaubanduses, levib vastustustundlike põhimõtete rakendamine
Põhilised sihtgrupid: poliitikakujundajad, ettevõtjad, kaubandusketid
Järgmise 5 aasta jooksu jätkame:
–– õiglase kaubanduse sõbra märgi väljaandmist (töötame sellele välja selge konseptsiooni);
–– Arengupoliitika teataja väljaandmist;
–– ürituste korraldamist ja üritustel osalemist.
ja arendame:
–– Mondo eestkosteplaani;
–– väljatöötatud sõnumeid jm ürituste formaate, mille raames suhelda poliitikakujundajate ja ettevõtjatega;
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–– õppereise poliitikakujundajatele;
–– koostööd ettevõtjatega
Mondo maailmaharidusliku ja teavitustöö tulemusena aastaks 2020:
1. Maailmahariduse osakaal Eesti formaalses ja mitteformaalses hariduses on tänasest suurem.
2. Vastutustundlik tarbimine on harjumuspärane, seadusandlus ja poodide tootevalik toetab vastutustundlikku tarbimist.
3. Avalikkuse, ajakirjanike ja poliitikakujundajate teadlikkus arengukoostööst on
suurenenud. Samuti on kasvanud elanikkonna toetus arengukoostööle ja humanitaarabile.
4. Mondo on maailmahariduse lipulaev. Hästi majandatud Maailmahariduskeskus
tegutseb väärtustatud ressursikoguna õpetajatele, koolidele, noortele, meediale.
Mondo on Eesti Välisministeeriumi ning Haridus- ja teadusministeeriumi strateegiline partner arengukoostöö teavituses ja maailmahariduses. Maailmaharidustiim on mitmekesine ja professionaalne ning omab ekspertiisi vastutustundliku
tarbimise ja arengukoostöö teemadel. Maailmaharidustegevustesse on kaasatud uusimmigrandid ja pagulased. Tegevusi toetavad võrgustikud õpetajatest,
noortest, noorsootöötajatest, õiglase kaubanduse ja Mondo sõpradest.
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arengukoostöö
Arengukoostöö on MTÜ Mondo üks kolmest põhivaldkonnast. Mondol on alates
2009. aastast praktiline kogemus arengukoostöö elluviimisest Ghanas, Keenias,
Ugandas, Afganistanis, Jeemenis ja Ukrainas. Meie tugevuseks on otsesuhted kogukondadega, kus töötame, kasvav Mondo vabatahtlike ekspertide võrgustik ja stabiilne eraannetajatest toetajaskond Eestis. Oma arengukoostööga peegeldab Mondo
arusaama võrdsemast, stabiilsemast, ja kestlikumast maailmast: Mondo jaoks on
arengukoostöö kõik see, mis teeb meie sihtrühmad iseseisvamaks. Kõik, mis tekitab
või süvendab sõltuvust ja õpitud abitust on ohtlik ja kahjulik. Usume, et õiglane äri ja
tugev kohalik kodanikuühiskond on kõige suuremad arengu edendajad.
Püüame oskuslikult ja paindlikult siduda Mondo tegevused Eestis ja maailmas,
kaasates Eesti elanikkonda arengukoostöösse ja humanitaarabi toetamisse. Oleme
alustanud uuenduslike ja potentsiaalselt jätkusuutlike meetodite kasutuselevõttu arengukoostöö rahastamiseks. Samas seab meie suutlikkusele piirid meie enda
organisatsiooni suhteline väiksus, meie praeguste kohalike partnerite nõrk haldusvõimekus ja sõltuvus ühest juhtfiguurist. Ohtu näeme ka Eesti ametliku arenguabi
suunamises poliitiliselt olulistesse kriisikolletesse, jättes igasuguse tähelepanuta
vähim arenenud riikide või kogukondade vajadused. Muutuv poliitiline olukord maailmas nõuab Mondolt jõulisemat ja mahult suuremat arengukoostööalast sekkumist,
arvestades samas, et Mondo praegustel partneritel on jätkuvad ootused Mondole
leidmaks jätkusuutlikke lahendusi nende arenguvajadustele.
Mondo arengukoostöö strateegiliseks eesmärgiks on pakkuda uuenduslikke ja
kestlikke lahendusi inimväärseks eluks ja vaesusest väljamurdmiseks kõige haavatavamate kogukondade inimestele maailmas.
Mondo arengukoostöö eesmärgid prioriteetsete sihtrühmade ja tegevussuundade
järgi:
1. Laste hariduse kättesaadavuse ja hariduse kvaliteedi parandamine
Järgmise 5 aasta jooksul jätkame:
–– Mondo toetusprogrammi Kongo külas Ghanas ja Shianda külas Keenias, et võimalikult palju haavatavas olukorras olevaid lapsi lõpetaks põhikooli;
–– Mondo Tarkusefondi toel võimekate noorte toetamist kesk- ja kutsekoolis Mondo
sihtriikides;
–– Fatima Zahra tüdrukute kooli toetamist Jalalabadis Afganistanis;
–– partnerriikide kohalike koolide toetamist õpetajatele täiendõppe pakkumise, infrastruktuuri parandmise ja sõpruskoolide suhete abil;
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ja arendame:
–– toetusprogrammi Birmas ja vajadusel mõnes uues partnerriigis;
–– võimalusi stipendiumite pakkumiseks ülikooli pürgivatele partnerriikide noortele;
–– uuenduslikke meetodeid fondikogumisel hariduse rahastamiseks partnerriikides;
–– koostööd Eesti ja kohalike hariduspartneritega koolide toetamiseks ja õpetajate
koolitamiseks.
2. Naiste ja erivajadustega inimeste majandusliku toimetuleku suurendamine
ja tervise parandamine
Järgmise 5 aasta jooksul jätkame:
–– Sihtrühmade erialaliste oskuste suurendamist ja nende poolt valmistatud toodetele turu leidmist ja teenuste arendamist kohalikule turule;
–– ühistulise tegevuse toetamist sh ühistute majandamis- ja juhtimisoskuste ning
võimekuse parandamist;
–– lesknaistele abi andmist, kel puuduvad toimetulekuks muud vahendid;
–– kohalike kliinikute vm tervishoiuasutuste toetamist tervishoiutöötajatele täiendõppe pakkumise, infrastruktuuri, noorte “life-skills” (hügieen, seksuaaltervishoid) abil;
ja arendame:
–– arengukoostöö tegevuste mõju hindamist ja töötavate lahenduste laiendamist
teistesse kogukondadesse.
3. Kohalike partnerite jõustamine demokraatia ja kodanikuühiskonna tugevdamise ja katastroofiohu vähendamise eesmärgil
Järgmise 5 aasta jooksul jätkame:
–– Mondo praeguste partnerite võimekuse tõstmist vabatahtlikke vastuvõtvate organisatsioonidena;
–– sisepõgenike või teiste haavatavate gruppidega töötavate kohalike kodanikuühenduste toetamist inimõigusi ja demokraatiat edendavates tegevustes.
Ja arendame:
–– inimõigusi ja kodanikuühiskonda tugevdavaid tegevusi praegustes ja uutes partnerriikides;
–– kaasaegsete infotehnoloogiliste ja taastuvenergia lahenduste kasutuselevõttu
vastavalt kohalike partnerite vajadustele ja parimatele praktikatele maailmas;
–– katastroofiohtu vähendavate või leevendavate lahendusmudelite rakendamist.
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Mondo arengukoostöö tegevuste tulemusena aastaks 2020:
1. Mondo on arengukoostöö kompetentsikeskus Eestis, kellel on professionaalne
ja motiveeritud meeskond ning arengukoostöö teemadel koolitatud ja praktilisi
kogemusi omavate inimeste võrgustik (oskusteabe suurendamine)
2. Mondo ühendab paindlikult ja tulemuslikult partnerriikides tehtava arengukoostöö ja maailmaharidusliku teavitustegevuse Eestis. Mondo peab oluliseks tegeleda katastroofiohu ennetamisega partnerriikides ja humanitaarkriisi järgsete
kogukondade arenguvajadustega (valdkondlike sidususe suurendamine)
3. Mondo on partner vähemalt ühele suurele abiorganisatsioonile või rahastajale
ja viib ellu vähemalt üht suuremahulist arengukoostööprojekti (arengukoostöö
mahu suurendamine)
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humanitaarabi
Mondo on jõudsalt arendanud humanitaarabi tegevussuunda viimastel aastatel. Meil
on olemas praktilised kogemused humanitaarabi projektide elluviimisel Moldaaviast,
Ukrainast, Jordaaniast ja Iraagist, samuti on meil olemas süsteem oma töötajate humanitaarabi andmise pädevuste suurendamiseks. Oleme koolitanud oma töötajaid
turvalisuse ja vajaduste hindamise alal. Kuna Eestis suurenenud vabaühenduste ja
isikute arv, kes soovivad tegeleda humanitaarabiga, on Mondo arendanud humanitaarabialase baaskursuse, mis aitab ka teistel organisatsioonidel oma tegevusi paremini planeerida, läbi viia ja seirata ning minimeerida ohuolukordade riske. Koolituse
kaudu saame ka endale vajadusel värvata uusi humanitaarabitöötajaid.
Edasiste sammude seadmisel peame oluliseks omada ja edasi arendada klastripõhiseid teadmisi ja suurendada oma võimekust pakkuda kvaliteetseid ja uuenduslikke teenuseid haridus- ja tervishoiu ning sanitaartehnilises sektoris. Peame oluliseks
koostööd ja suurema vastutuse andmist kohalikele organisatsioonidele, kes on võimelised abi kohale toimetama efektiivselt. Samuti püüame arendada oma võimekust
olla parteriks suurematele organisatsioonidele ja rahastajatele.
Et tänapäeva kriisid on seotud ka kliimamuutustega, siis peame tõstma oma võimekust katastroofiriskide maandamises (Disaster Risk Reduction). Kliimamuutuste mõjul
tekkinud kriise püüame ennetada või leevendada arengukoostöö abil.
Mondo humanitaarabi strateegiliseks eesmärgiks on olla usaldusväärne ja võimekas Eesti humanitaarabi andja.
Järgmise 5 aasta jooksul:
–– tõstame sihtriikide partnerite võimekust, et nad saaksid olla tulevikus EL humanitaarabi vabatahtlikke vastuvõtvad organisatsioonid. Vajadusel alustame koostööd
uute partneritega sihtriikides;
–– jätkame humanitaarabi andmist koostöös kohalike partneritega. Keskendume haridus-, tervishoiu- ja sanitaartehnilistele klastritele;
–– saame ELi humanitaarabi vabatahtlike saatvaks organisatsiooniks ja tulevikus
ECHO partneriks. Selleks peab abiprojektide maht olema vähemalt 200 000 eurot aastas;
–– hoiame ja loome suhteid tugevamate/suuremate humanitaarabi pakkujatega
(FCA, IOM jne) ja EL humanitaarabi vabatahtlikke saatvate organisatsioonidega
(ADICE);
–– tugevdame oma organisatsiooni: tõstame töötajate erialalisi teadmisi ning loome
võrgustiku humanitaarabi teemadel koolitatud inimestest;
–– pakume humanitaarabist huvitatud eestlastele humanitaarabi baaskursust. Arendame välja jätkukursuse edasijõudnutele;
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–– leiame uusi rahastusallikaid ja eksperte, kes pakuvad uuenduslikke lahendusviise,
kuidas kõige tõhusamalt rahalist panust abivajajate heaks kasutada. Arendame
koostöös Eesti ettevõtetega välja oma unikaalseid teenuseid kasusaajatele, nt haridusklastris tarkvara, mille abil õpetada katastroofiriskide vähendamist.
Mondo humanitaarabi tegevuste tulemusena aastaks 2020:
1. Mondo omab võimekust pakkuda vajadustele vastavat humanitaarabi või -teenust rahvusvaheliste mastaapidega kriiside korral ja tõsta kogukondade võimekust kriise ennetada ja nendega toime tulla.
2. Mondol on kvaliteetne ja koolitatud inimressurss humanitaarabi andmiseks.
3. Mondol on võimekad kohalikud partnerid, kes aitavad abi kohale toimetada kiirelt ja efektiivselt.
4. Mondo on ECHO partner ja ELi humanitaarabi vabatahtlikke saatev organisatsioon.
5. Mondo on tunnustatud humanitaarabi andjate koolitaja Eestis.
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SOTSIAALNE ETTEVÕTLUS
JA EKSPERTIDE LÄHETUSED
1. Mondo arendab sotsiaalset ettevõtlust arengukoostöö tööriistana
Mondol on tugev sotsiaalne ettevõtlus, mis toetab rahaliselt arenguriikide haavatavate kogukondade inimesi ja Mondo arengukoostöö tegevusi. See on lisaks toetusprogrammile ka oluline praktiline vahend meie põhimõtete ja väärtuste levitamiseks
Eestis: õiglane kaubandus, isikliku sideme loomine arenguriikide inimestega ning
nende positiivne kuvand, Mondo arengukoostöö tegevuste tutvustamine jms. Viie
aasta jooksul sotsiaalse ettevõtluse tegevus laieneb rohkematesse Mondo sihtriikidesse (2015. aasta seisuga aktiivne tegevus 2 riigis, võimaluste otsimine ühes riigis
ning maaletooja roll veel ühe riigi toodetele) ning tegevuse maht vähemalt kahekordistub. Sotsiaalne ettevõtlus leiab endale sobiva tegevusvormi kas Mondo sees
või eraldiseisva üksusena. Sotsiaalse ettevõtluse arendamist ja kohalike kogukondade tootearendust toetavad jätkuvalt Mondo lähetatavad vabatahtlikud eksperdid.
Mondo sotsiaalsel ettevõttel on sõnastatud soovitud mõju ning seda mõõdetakse
regulaarselt.
2. Mondo rakendab vabatahtlikke eksperte arengukoostöö elluviimisel
Mondo jätkab vabatahtlike erialaekspertide lähetamist oma partnerriikidesse, et
viia ellu, arendada ning tagada Mondo arengukoostöö tegevuste jätkusuutlikkus ja
kvaliteet. Keskendume arengukoostöö kvaliteedi parandamisele ja jätkusuutlikkuse
tagamisele praegustes sihtriikides, kuid võimalusel lisame üks-kaks uut sihtriiki vabatahtlike lähetusteks. Vabatahtlikud eksperdid teevad lähetusjärgset teavitustööd oma
erialaringkondades, mille tulemusena suureneb avalikkuse huvi arengukoostöö vastu, paraneb vabatahtlikkuse maine Eestis ning suureneb ekspertide huvi vabatahtliku
töö vastu Mondos. Keskendume haridus-, meditsiini-, (põllu)majandus-, ettevõtlusja disaini/käsitöövaldkonna vabatahtlike lähetamisele, et toetada vastavaid arengukoostöötegevusi sihtriikides. Mondo tuntus kõrgetasemeliste vabatahtlike ekspertide
lähetajana suureneb ning tänu vabatahtlike panusele paraneb Mondo arengukoostöö
kvaliteet sihtriikides ning paraneb partnerriikide sihtrühmade iseseisev toimetulek.
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ORGANISATSIOONI
ARENDAMINE
A. INIMRESSURSI ARENDAMINE
Eesmärk: Meie töötajad on oma ala eksperdid ja meil on tugev toetajate ja aktivistide
võrgustik
• pakume oma töötajatele võimalusi areneda (töötajate koolitused)
• pakume oma seosgruppidele (nii eraisikud kui ettevõtted) koolitusi, üritusi ja erinevaid võimalusi lüüa kaasa Mondo tegevustes
• loome meile tähtsate teemade edendamiseks aktivistide võrgustikud “Mondo
sõbrad”, “Maailmahariduse saadikud”, “Õiglase kaubanduse sõbrad”
• kaasame aktiivselt vabatahtlike ja praktikante

B. RAHALISTE VAHENDITE ARENDAMINE
Eesmärk: Meil on loodud kestlikud rahastusmudelid strateegiliste eesmärkide elluviimiseks
• Meil on selge rahaliste ressursside kogumise plaan ja valdkondlikud eelarved
• Püüdleme selle poole, et Mondo saaks tegevuste läbiviimiseks institutsionaalset
tegevustoetust
• Arendame edasi omatulu kogumist sotsiaalse ettevõtluse ja teenuste pakkumise
kaudu
• Arendame edasi annetuste kogumist

C. ORGANISATSIOONI ARENDAMINE
Eesmärk: Meie organisatsioon on arusaadav ja tõhus
• Loome igapäevatöö jaoks selge struktuuri ja töökorralduse (valdkonnapõhised
tiimid, aasta tegevuskavad, protsesside juhtimine)
• Püüame muuta organisatsiooni juhtimise palgaliseks tööks
• Arendame nõukogu rolli ja osalust organisatsiooni juhtimises
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