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KUTSE 
MTÜ Mondo ots ib  v ideokl ipp ide teosta ja t  

MTÜ Mondo korraldab konkursi, mille eesmärgiks on leida parim pakkuja EU Aid 
Volunteers (https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en) 
programmi videoklippide tootmiseks. MTÜ Mondo (edaspidi Tellija) eesmärgiks on 
sõlmida käesoleva konkursi võitjaga teenuste leping tema poolt esitatud visiooni ja 
tootmisplaani teostamiseks. 
 
1 .  Tel l i tavate  tööde k i r je ldus  

1.1. Videoklippide eesmärgiks on tutvustada Euroopa Liidu 
humanitaarabivabatahtlike (EUAV) algatuse raames toimuvaid vabatahtlike 
lähetusi ja tegevusi, et levitada infot EUAV algatuse ja võimaluste kohta 
eesmärgiga suurendada programmi populaarsust potentsiaalsete tulevaste 
vabatahtlike jaoks. Samuti peaksid videoklipid tutvustama 
partnerorganisatsioonide tegevusi. 

1.2. Videoklippide keskmes on vabatahtlik ja tema töö, mille läbi näidatakse ka 
vastuvõtvat kogukonda ja organisatsiooni, sihtrühma, kellega vabatahtlik 
töötab ning kohalikku elu-olu.  

1.3. Videoklippide sihtrühmaks on tulevased potentsiaalsed EUAV programmi 
vabatahtlikud ja võimalikud uued saatvad ja vastuvõtvad organisatsioonid, 
samuti avalikkus.  

1.4. Videoklippide filmimist teostab kuni 2-liikmeline filmigrupp, kes veedab iga 
riigi projektikohas kokku vähemalt kolm täispikka päeva. 

1.5. Videoklippide filmimine toimub kümnes riigis: Ghanas, Keenias, Ugandas, 
Ukrainas, Palestiinas, Nepalis, Indias, Tais, Peruus ja Boliivias. 

1.6. Soovituslikud reisid: Nepal+India+Tai koos, Keenia + Uganda koos, 
Peruu+Boliivia koos, Ghana, Ukraina ja Palestiina – kokku kuus reisi.  

1.7. Võtete planeerimise eesmärgil osaleb filmitiim perioodil 11.-15. juuni ja 
oktoobri lõpus toimuval sihtkohariikidesse saadetavate vabatahtlike 
koolitusel Tallinnas, mõlemal korral vähemalt ühel päeval. Lisaks osaleb 
Skype teel vähemalt ühe päeva jooksul oktoobris 2018 partnerite kohtumisel 
Prantsusmaal. 

1.8. Filmitiim katab kõik oma reisi, majutuse, toitlustuse, päevarahade, viisade, 
kindlustuse jm rahvusvahelise ja eestisisese reisimisega seotud kulud. 

1.9. Filmitiim korraldab ning katab ise kõik filmimisega seonduvate lubade ja 
akrediteeringutega seotud kulud ning vajadusel tehnika rendi ja kindlustuse 
kulud. Kogukondades filmimisel luba küsimisel selgitab filmitiim kaadrisse 
jäävatele inimestele, et filmi levitatakse internetis ning järgib häid tavasid 
kohaliku kogukonna filmimisel. 

1.10. Tellitakse 10 videoklippi. Ühe videoklipi pikkus on 5 minutit, millest tuleb 
esitada ka lühem, 2-minutililne versioon. 

1.11. Iga videoklipp peaks keskenduma konkreetsetele teemadele, et klipid ei 
hakkaks korduma (nt. motivatsioon vabatahtlikuks saamiseks, suhtlus 
kogukonnaga, argipäev, tegevuse mõju jne). 

1.12. Videoklippide stsenaariumite ideed ja teostamise põhimõtted tuleb 
kooskõlastada tellijaga. 

1.13. Klippide filmimine saab alata oktoobris 2018.  
1.14. Klippide lõplikud versioonid, mis on kooskõlastatud tellijaga ning kus on 

arvestatud tellija ettepanekutega, peavad olema valmis 30. septembriks 
2019, kusjuures esimene klipp peab valmima 15. jaanuariks 2019.  
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2 .  Videokl ip id 
Videoklipid peavad olema: 

2.1. lühikesed (5 minutit ja sellest 2-minutiline versioon), informatiivsed ning 
kohalikku olustikku ja emotsiooni kandvad; 

2.2. kõrge kvaliteediga (HD) ja üle antud MP4 formaadis. Videos kasutatud 
kaadrid peab tootja Tellijale üle andma ka musta- ehk toormaterjalina. 

2.3. videoklippides võib kasutada taustamuusikat ja graafilisi lahendusi; 
2.4. klipid on varustatud subtiitrite ja tõlkega inglise, hispaania, eesti ja prantsuse 

keeltesse - filmimise käigus räägivad vabatahtlikud ja vastuvõttev 
organisatsioon peamiselt inglise ja hispaania keelt, kohaliku kogukonna 
liikmed erinevaid kohalikke keeli, filmimeeskonna ülesanne on leida 
tõlkevõimalus; 

2.5. kergesti jälgitavad ja arusaadavad;  
2.6. teostatud positiivses võtmes; 
2.7. kaasahaaravad ning jagama kutsuvad; 
2.8. oma olemuselt dokumentaalsed (st. intervjuud, sündmuste salvestus, jälgiv 

võte jne); 
2.9. varustatud EU Aid Volunteers ning SuDHAV logodega ning selgitava tekstiga 

rahastaja kohta, reeglina filmiklipi lõpus; 
2.10. sobivad kasutamiseks veebis ja sotsiaalmeedias ning olema kasutatavad 

erinevatel platvormidel, konverentsidel ja üritustel. 

 
3 .  Nõudmised pakku ja le 

3.1. Pakkujal peab olema eelnev kogemus sarnastel põhimõtetel loodud 
videoklippide stsenaariumide väljatöötamisel ja tehnilisel teostamisel.  

3.2. Pakkuja esitab koos ideekavandi ja hinnapakkumisega tehtud tööde 
portfoolio, mis sisaldab viiteid varem teostatud käesoleva konkursi 
tingimustega sarnanevatele videotöödele. 

3.3. Pakkuja peab olema juriidiline isik. 
3.4. Soovituslik: varasem kogemus filmimisest väljaspool Euroopa Liitu. 

 
4 .  Pakkumuse s isu   

4.1. Pakkuja esitab:  
4.1.1. Avalduse , mis peab sisaldama:  

4.1.1.1. osaleja kontaktandmeid;  
4.1.1.2. eelarve kogusummat; 
4.1.1.3. Kinnitust valmisolekuks töö pakkumuses kirjeldatud ja ettenähtud 

mahus teostada. 
4.1.2. k i r je lduse tehn i l ise  lahenduse kohta  (millise tehnikaga 

planeeritakse võtteid teostada, kuidas lahendatakse võttel heli ja 
valguse küsimused) 

4.1.3. Vis ioon i  k l ipp ide s isu l isest  ü leseh i tusest   
4.1.4. Pakku ja  tutvustuse n ing  tehtud tööde kokkuvõte  (portfoolio, CV, 

viited sarnastele teostatud töödele).  
4.1.5. Videoklippide teostamise eeldatava a jakava . 
4.1.6. Deta i lse  eelarve ,  mis  s isa ldab kõ ik i  va ja l ikke  kulus id  kümne 5-

minutilise videoklipi ja kümne 2-minutilise lühema versiooni 
teostamiseks, s.h. punktides 1.8-1.9 nimetatud kulusid ning kõiki muid 
kulusid, mis on vajalikud klippide teostamiseks moel nagu on nimetatud 
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punktis 2 ja selle alapunktides (sh filmimise, montaaži, helindamise, 
tehnika rendi, tõlkimise, subtitreerimise, graafiliste tööde jms seonduvad 
kulud). Pakkumuses toodud hind peab olema lõplik.  

4.2. Maksimaalne pakkumise summa on 35 000 eurot (sisaldab km). 
4.3. Pakkumus esitatakse eesti keeles taasesitamist võimaldavas vormis. 
4.4. Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 16. maiks 2018 kell 17:00 digitaalselt 

allkirjastatult e-posti aadressile vabatahtlikud@mondo.org.ee.  
 
5 .  Par ima pakku ja  vä l jaselg i tamine  

5.1. Pakkumusi hindab Tellijapoolne žürii, kes arvestab parima pakkumuse valimisel 
pakkuja eelnevat kogemust ja portfooliot, tehnilist ja visuaalset nägemust, ning 
eelarve ja ajakava realistlikkust  

5.2. Eelnimetatud 3 kriteeriumi hindab žürii 5-punkti skaalal. Parimaks pakkujaks 
osutub enim punkte saanud pakkuja. Võrdsete punktide korral kutsutakse 
pakkujad teise konkursivooru.  

5.3. Tellijal on õigus hindamisest välja jätta pakkujad, kes ei ole esitanud kõiki punktis 
4 nimetatud pakkumuse osi.  

 
6 .  Autor iõ igused  

6.1. Tootja võtab endale täieliku vastutuse kolmandate isikute autoriõiguste rikkumise 
eest. Kolmandate poolte kaasamisel hangib tootja vajalikud autoriõiguste 
litsentsid, load ja kooskõlastused (sh inimeste filmimise load).  

6.2. Tootja annab Tellijale tähtajatu territoriaalse piiranguta lihtlitsentsi videoklippide 
mitteärilistel eesmärkidel üldsusele suunamiseks mis tahes tehnilise vahendi või 
protsessi vahendusel. Tellijal ja SudHAV projektipartneritel on õigus kasutada 
valminud videoid tervikuna või lõikudena ning õigus kasutada üleantud musta 
materjali lisaklippide tootmiseks omal äranägemisel. 

 
7 .  Lisa info  

7.1. SudHAV projekti lühikirjeldus, mille raames videoklippide tootmine toimub: 
https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/sustainable-
development-through-humanitarian-aid-volunteers_es 

7.1. Vastuvõtvad organisatsioonid ja nende veebilehed:  
http://wefoco.org/ 
https://www.facebook.com/Kocda 
http://www.ugandapioneers.org/ 
http://www.dalaa-thailand.com/ 
https://www.volunteersinitiativenepal.org/ 
http://www.osvswa.org/ 
http://www.humansupporters.org 
http://www.aprodeh.org.pe/ 
http://www.munasimkullakita. 
postup.lg.ua ja http://vostok-sos.org/ 

7.2. Vabatahtlike profiilid ja ajakava (esialgne) 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ml5uF-
N1lCgkHKHE_cUPt75rFysn95gVwHbtpxhkEKc/edit?usp=sharing 

7.3. Lisainfo: vabatahtlikud@mondo.org.ee 
 


