
RIIGIEELARVELISE ERALDISE KASUTAMISE ARUANDE VORM 
 
ANDMED TAOTLEJA KOHTA 

Taotleja nimi: MTÜ Mondo 
Registrikood (seltsingu puhul esindaja isikukood): 80260583 
Taotleja esindaja nimi: Diana Tamm 

Amet: juhatuse liige 
Kontakttelefon: 55672714 

E-posti aadress: diana@mondo.org.ee 
 
Tegevuste eesmärkide saavutamise, tulemuslikkuse ja elluviimise hinnang (kuni 1 lk) 
Toetuse periood: 01.01.2020-28.02.2021 
Toetuse eesmärgid: 

● tagada Eesti riigi esindamine ja edendamine rahvusvahelises UNESCO ühendkoolide         
võrgustikus ning Eesti võrgustiku tõhus koordineerimine; 

● toetada keskkooli noortele mõeldud 2020. aasta ÜRO matke programmi toimumist          
riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil ning seeläbi tõsta ÜRO-alast teadlikkust Eesti noorte           
seas; 

● panustada ÜRO juubeliaasta puhul ÜRO matke kontekstis ja ühendkoolide võrgustikus          
laiemalt osalejate teadlikkuse tõusu ÜROst, Eesti liikmelisusest Julgeolekunõukogus ning         
ÜRO resolutsioonist 1325 „Naised, rahu ja julgeolek“; 

● valmistada keskkoolinoored ette 2021. aasta ÜRO matke programmi teemadeks ning luua           
rollimängu tutvustavad materjalid, mida saab kasutada ka tulevastel aastatel. 

Hinnang: 
Seoses COVID-19 laialdase levikuga ei saanud 2020. aasta rahvusvaheline ÜRO matke toimuda            
esialgselt planeeritud kujul (aprill 2020, neli päeva Saaremaal, 100 rahvusvahelist osalejat) ning            
kolis veebi ja toimus oktoobris ÜRO 75. aastapäeval. Seoses suurürituse veebi kolimisega tekkis             
eelarves ülejääk, millele lepiti kooskõlas Välisministeeriumiga kokku uus rakendus. Vaatamata          
paljudele raskustele, saab 2020. aastat hinnata programmi mõttes edukaks ning üheks olulisemaks            
hooajaks ÜRO matke vabatahtlike tiimi arengus. Eesti oli rahvusvahelises UNESCO          
ühendkoolide võrgustikus edukalt esindatud (koordinaator edastas koolidele rahvusvahelisi        
üleskutseid, õpetajad ja õpilased võtsid osa algatuse “Futures of Education” fookusrühmade           
aruteludes, rahvusvaheline huvi ÜRO matke vastu on kõrge), info liikus osapoolte vahel            
regulaarselt. 2020. aasta mõju jääb ka tulevikus kestma, sest valminud on ÜRO, kestliku arengu              
eesmärke ja seotud teemasid käsitlevad õppematerjalid, ÜRO matket tutvustavad videod ja           
käsiraamat ning avalikkusele kättesaadav otseülekanne veebinarilt, mis toimus 18. veebruaril          
2021 ning on järelvaadatav. 
Toetuse abil toimusid ja valmisid järgmised üritused ning õppematerjalid:  

● toimusid regulaarsed tiimi koosolekud, kus otsustati, kuidas pidevalt muutuvas olukorras          
programmi võimalikult efektiivselt läbi viia; 

● valmis ÜRO matke (Estonian Model United Nations) programmi logo ja visuaalne           
identiteet; 

https://en.unesco.org/futuresofeducation/


● toimus eesti- ja ingliskeelne online infotund ÜRO matke formaadist ja 2020. aasta            
teemadest (767 vaatamist Facebookis); 

● valmisid ÜRO matke õppevideod (3 videot); 
● toimus rahvusvaheline online ÜRO matke 22.-24. oktoobril 2020, kus osales 22 noort, 10             

õpetajat ja 11 korraldustiimi liiget ning arutati järgmistel teemadel: 
○ Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Naiste Staatuse Komisjon (UNCSW) 

“Naiste roll rahutagamises ja konfliktide rahumeelses lahendamises” 
○ Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Keskkonnaprogramm (UNEP) 

“Ressursside säästlik majandamine ja jätkusuutlik tarbimine kliimameetmete       
valguses” 

○ Ajalooline (alternatiivne ajalugu) 1962. aasta ÜRO Julgeolekunõukogu (UNSC) 
“Kuuba raketikriis”; 

● trükitud sai 100 komplekti ÜRO kestliku arengu eesmärkide plakateid, mida koolid           
kasutavad eesmärke tutvustava materjali ja õppevahendina; 

● toimus UNHCR ja IOM ekspertide ning UNESCO ERKi haridusprogrammide         
koordinaatoriga koostöös randeteemaline online koolituspäev ÜRO matke tiimile 5.         
jaanuaril 2021; 

● toimus ÜRO matke 2021. aasta teemadeks ettevalmistav rahvusvaheline veebinar, millest          
võttis osa 70 noort ja õpetajat 15-st erinevast riigist, veebinaril võttis sõna Vabariigi             
President, paneeldiskussioonis arutles neli rände- ja keskkonnaeksperti ning toimus         
osalejate rühmatöö viies grupis; 

● valmis Vincent Tremeau näituse “Kui ma ükskord suureks saan” virtuaalversioon ning           
kolm tunnikava II, III ja IV õppeastmele, mis vanuserühmale sobivalt avavad teemasid            
nagu ÜRO lapse õiguste konventsioon, ÜRO ja sõjalised konfliktid, ÜRO          
allorganisatsioonid; 

● valmis ÜRO matke käsiraamat juhendajatele ja õpetajatele. 
Kulude ülevaade (detailsem finantsaruanne on esitatud aruande LISAs): 

● UNESCO ühendkoolide riiklik koordineerimine ja kommunikatsioon (palgafond):       
5467,07 EUR, sealhulgas: 
brutotasu 4086 EUR 
maksud 1381,07 EUR 

● Rahvusvaheline kolmepäevane online ÜRO matke 2020: 2685,21 EUR 
● ÜRO matkeks 2021 ettevalmistavad tegevused: 2067,06 EUR 
● ÜRO teavitus- ja õppematerjalid: 4780,66 EUR 

Kokku: 15 000 EUR 
 
LISA Finantsaruanne kavandatud kululiikide ja summadega taotluse järgi ning tegelikud          
kululiigid summadega kuludokumentide järgi maksete kaupa 
 
KINNITUSE ESITAMINE  
Kinnitan kõigi esitatud andmete ja dokumentide õigsust. 
 
 
Taotleja esindaja nimi ja allkiri: Diana Tamm, juhatuse liige /digiallkirjastatud/ 
Kuupäev: /digiallkirja kuupäev/ 
 

https://www.facebook.com/Maailmakool/posts/1695228810653344
https://youtube.com/playlist?list=PLUxVs4_vHL3O1T4ULxyDgTNS5tO1vY9H-
https://maailmakool.ee/uudised/uro-matke-2020-kolib-online/
https://maailmakool.ee/uudised/uro-matke-2020-kolib-online/
https://maailmakool.ee/uudised/uro-matke-2020-kolib-online/
https://maailmakool.ee/toode/kae-plakatid/
https://drive.google.com/file/d/1dbdyolpo8IQzxOytYNROpAgfTyp7db73/view?usp=sharing
https://youtu.be/TjJRcYYGQYE
https://dokfoto.ee/uritused/vincent-tremeau-kui-ma-ukskord-suureks-saan/
http://bassein.eu/VR_naidis/

