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„Inimese põhitöö on
MÕTLEMINE. Kas minust on
maailmale rohkem kasu, kui
istun ja mõtlen või laon kive?
Inimese intellekti ja hariduse
alahindamine on vaesuse
peamine põhjus.”
Mart Nutt, Eesti poliitik ja ajaloolane (1962–2019)

Foto: Maarja Hallik

MTÜ Mondo on 2007. aastal asutatud vabaühendus, mille põhikirjalised eesmärgid on:
looduskatastroofide ja inimtegevuse tõttu tekkinud inimkannatuste
leevendamine rahvusvahelisel tasandil ja Eesti-siseselt;
vaesuse ja haavatavuse vähendamine arengumaades jätkusuutlike
ja kogukonnapõhiste meetmete abil;
inimõiguste ja demokraatia kaitsmine ning inimestevahelise arusaamise ja rahu edendamine;
Eesti avalikkuse teadlikkuse suurendamine rahvusvahelistest humanitaar- ja arenguprobleemidest ning nende lahendustest.

ME USUME, et stabiilne ja hooliv maailm on võimalik, kus kõigil

on võimalus inimväärseks eluks. Me usume, et vahetu koostöö ja
solidaarsus arengumaade kogukondadega on võti vaesuse leevendamiseks ja inimeste heaolu suurendamiseks.

ME SEISAME rahvusvaheliste humanitaarprintsiipide, demokraat-

like põhimõtete, inimõiguste kaitse, inimväärikuse ja sotsiaalse võrdsuse eest.

ME AITAME inimesi kriisiolukordades, loome püsivaid ja uuen-

duslikke lahendusi koostöös puudust kannatavate inimestega nende
iseseisvaks toimetulekuks. Me aitame oma võimete kohaselt, õigeaegselt ja vajaduspõhiselt.

ME JAGAME

maailmahariduse abil teadmisi sellest, kuidas
üleilmsed probleemid mõjutavad üksikisiku, kogukonna ja ühiskonna igapäevaelu ning kuidas igaüks saab mõjutada maailma. Pakume
võimalikke lahendusi ja kaasame ekspertidest vabatahtlikke meie
tegemistesse partnerriikides.
2019. aastal oli ühingul kaheksa liiget, kolmeliikmeline juhatus ja kuueliikmeline nõukogu. MTÜ Mondo jätkas oma tööd kolmel suunal – arengukoostöö, humanitaarabi ja maailmaharidus. Toetavate tegevustena
oli Mondo jätkuvalt aktiivne sotsiaalse ettevõtluse ja vastutustundliku
tarbimise valdkonnas. Sotsiaalse ettevõtlusega tegeleb tütarettevõte
Mondo Crafts OÜ. Mondo algatas 2019. aastal 18 uut projekti ning lõpetas 12. Käimasolevaid projekte oli 10 (vt. lisa 6). Järgnev tegevusaruanne
kirjeldab MTÜ Mondo põhilisi tegevusi 2019. aastal nii partnerriikides
kui ka Eestis.
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Mondo Maailmas

Mondo Eestis

ARENGUKOOSTÖÖ
JA HUMANITAARABI

MAAILMAHARIDUS,
TEAVITUS/KAMPAANIAD,
EESTKOSTE

Executive Summary 2019 in English
NGO Mondo is a civil society organization established in 2OO7. It works in three areas - development cooperation, humanitarian aid and global education. Its main activities involve
education and health and improving the economic livelihoods of the most vulnerable people
and communities in the world. Two sets of activities – the promotion of social business and
responsible consumption – support the main activities.
In 2019 we had 16 employees in Estonia and at least one local partner in each of our target
countries. In 2019, Ministry of Foreign Affairs Estonia, Ministry of Education and Research, and
European Commission were the main donors of Mondo’s activities. We also received some
private donations.
In the field of development cooperation, NGO Mondo runs a Child Support Program supported through private funding from Estonia with over 450 children attending school in different countires – 350 in Ghana, Kenya and Myanmar and in 2019 the program was expanded to
Uganda where an additional 100 children attend Kikooba Infant and Primary School. In Ghana
an ICT Center was opened serving 13 schools in Nabdam district. In Afghanistan, Fatima
Zahra Girls’ School in Jalalabad continued schooling 270 children. In cooperation with Tallinn
Health Care College, we continued to offer online trainings to midwives in rural Afghanistan.
In 2019, Mondo launched an environmental project in Myanmar with the aim to install solar
panels in seven mountain villages and local dormitories in Shan State. As a result nearly 100
dormitory children and villagers will be able to live and study without power outages. In the
Eastern Ukraine crisis area 30 schools participated in the education network and received
technical support in the form of equipment for science class or sports. The Mondo-initiated
opinion festival in Eastern Ukraine has grown into a large civil society event with nearly 2,000
participants. In 2019, Mondo started its first development cooperation project in Georgia
where we support the only women’s shelter in the Samegrelo region and raise awareness
against domestic violence.
Mondo’s development cooperation work is supported by European Humanitarian Aid volunteers. In 2019 35 volunteers were deployed in Ukraine, Ghana, Kenya, Uganda, Thailand,
Nepal, Turkey and Georgia supporting women groups, developing ICT education, working
with nutrition and health issues and providing psychological support. Video: ICT center and
volunteer Janek Samberg in Ghana.
Humanitarian aid delivered by NGO Mondo focuses mostly on education in emergencies.
In Turkey and Lebanon, we supported the Small Projects Istanbul and Tahaddi community
centers. Around 500 children and youth participated in classes and activities. We also offered
psychotherapy and livelihood courses for families. In 2018–2019 1111 young Syrians participated in ICT courses, agricultural courses and football trainings in the Zaatari and Azraq refugee camps in Jordan. Mondo continued to develop and implement the digital competences
course, which was carried out at the Rwamwanja and Kyakall Refugee Shelters in Uganda.
In Eastern Ukraine, we supported 14 medical points that serve around 10,000 people, with
medicines and medical devices. Mondo provided individual assistance to the illegally detained and victims of torture and offered psychosocial activities in the crisis area.
Mondo’s Global Education Center exists to support schools, teachers, youth workers and
youth in raising awareness and taking action on global issues like human rights, climate
change, global poverty and access to education. In 2O18–2O2O the focus of our work is on

the rights of women and children. In 2019, Mondo organized a total of 31 training days for
167 educators, the main events being the annual global education course, spring seminar,
UNESCO Schools conference, and two summer schools. One of the main new developments
was the work started on global education teaching-learning materials for preschools, which
will be published in 2020. We have also been part of several international cooperation projects in global education. SAFER brings together educators and schools from Finland, Slovenia, and Estonia to work on a safe school environment. Together with Estonian, Latvian and
Portuguese artists and educators we have explored using the comics in awareness raising
on sustainable development goals. During the “People between the lines” project, we shared
our knowledge on migration and its coverage in media with journalism students at the Baltic
Film and Media School. A study on the coverage of migration issues in the Estonian, Czech
and Slovak press was published. In 2019 Mondo contributed to the Global Education Network
Europe (GENE) survey, which was conducted in Estonia for the first time. The peer review report is available here. Mondo also contributed to the development plan of Estonian foreign
policy and the development of the strategy for Africa. Mondo organised Fairtrade week with
schools and supermarkets and supported local governments with guidance on the Fair Trade
principles in public procurements.
Mondo Crafts, the social enterprise of NGO Mondo continued to order and sell products
from 9 cooperatives in Uganda, Ghana, Turkey, and Afghanistan, the newest products being
baskets and trays from the women cooperative in Kikooba community, Uganda.

Mondo rahastusallikad/Mondo sources of income 2019 (%)

euroopa komisjon
European Commission
€ 477539
39%

eesti riik
Estonian state
€ 651218
54%

annetused
private donations
muu
€ 59365
other
5%
€ 27345
2%
Kasutatud annetused partnerriikide kaupa/Donations by Partner Country (EUR)

UGANDA
süüria 3500
1018

ukraina
2000

afganistan
2763
birma
3000

Ghana
11225
KEENIA
16414

jeemen
9674
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Ülevaade
ARENGUKOOSTÖÖ
tegevustest
Mondo on arengukoostööga tegelenud juba kümme aastat. Meie peamised arengukoostöö
sihtrühmad on puudustkannatavad lapsed ja orvud, lesknaised ning erivajadustega inimesed.
Põhilised tegevussuunad on haridus, tervishoid ja meie sihtrühmade majandusliku toimetuleku parandamine. Tänu vabatahtlike lähetustele oli Mondol võimalik kvaliteetselt jätkata oma
tegevusi sihtriikides ning käivitada ka uusi algatusi 2019. aastal.
Kuni 2013. aastani rahastasime tegevusi eelkõige eraannetuste abil, 2014. aastast alates oleme saanud haridus- ja toimetulekutegevustele Ghanas, Keenias ja Ugandas toetust ka Eesti
arengukoostöö vahenditest. Programmid Ukrainas, Afganistanis ja Gruusias on rahastatud
Eesti arengukoostöö vahenditest; Birmas toetab jätkusuutlike ja taskukohaste päikeseenergia
lahenduste väljatöötamist Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Mondo initsiatiivil alguse saanud arvamusfestival Ukraina kriisipiirkonnas on kasvanud suureks, tugevaks ja oluliseks kodanikuühiskonna sündmuseks. Festivalil toimusid kaheksal lava kokkul 25 arutelu ning filmiti kahte telesaadet. Eesti eksperdid
panustasid seekord kahe aruteluga. Hariduspaneelis analüüsisid Mondo haridusekspert Mari-Kätrin Kinks ning Ukraina ja Tšehhi koolijuhid, kuidas nende riikides
on läbi viidud haridusreform ja milliste tegurite koosmõjul saab reform õnnestuda
ka Ukrainas. Eetikast ja korruptsioonist vestlesid festivalil Steven-Hristo Evestus ja
Transparency International Ukraine esindaja. Hea tahte avaldusena esines õhtul ka
eesti räppar Reket. Festivalipäevast võttis osa ligi 2000 ukrainlast. Foto: Vostok SOS
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100 last Kikooba
põhikoolis

5000 l veetünn
Ugandas

terviseharidus
Afganistanis ja Ghanas

270 koolilast
Ida-afganistanis

keskkonnatoetused
Birmas

naiste toimetulek
Gruusias ja Keenias

haridustegevus
ida-ukrainas

35 Humanitaarabi
vabatahtlikku
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Olulisemad arengukoostöö saavutused 2019. aastal
Mondo laste toetusprogramm Ghanas, Keenias ja Birmas laienes 2019. aastal ka Ugandasse, kus Kikooba põhikoolis käib eestlaste toel 100 last. Lisaks sai kool endale 5000
liitrise veetünni, millesse kogunev vihmavesi katab terve kooli kuu aja veevajaduse.
Koostöös Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga andsime e-õppe vormis täienduskoolitust
järjekordsele ämmaemandate grupile Afganistanis, kes omakorda viisid läbi tervisehariduse loenguid 720 koolitüdrukule Jawzjani provintsi viies koolis. Aasta lõpuks on
saanud erialalist koolitust üle 120 ämmaemanda Afganistani maapiirkondades. Kohalike raadiojaamade eetris kõlasid naiste tervise teemalised teated, mida kuulas üle
5000 kohaliku inimese.
Koolitööd jätkas Fatima Zahra tüdrukutekool Jalalabadis, Ida-Afganistanis, kus 2019.
aastal õppis 270 last.
2019. aastal algatas Mondo keskkonnateemalise projekti Birmas. Projekti eesmärgiks on
paigaldada päikesepaneelid seitsmesse mägikülla ning kohalikule õpilaskodule, et ligi
100 õpilaskodu last ning külaelanikud saaksid ilma elektrikatkestusteta elada ja õppida.
Mondo Ida-Ukraina kriisipiirkonna haridusvõrgustikus osaleb 30 Luganski oblasti kooli, kus õpib üle 9000 õpilase. Toetame Ukraina koolides õppimist soodustava keskkonna loomist, kaasaegsete õppevahendite kasutamist ning inimõiguste ja
globaalsete teemade lõimimist ainetundidesse. Eesti õpetajad on aktiivselt kaasatud
haridustegevustesse Ukrainas.
ÜRO simulatsioonides Luganski oblastis oli kaheksast koolist kokku 40 osalejat.
ÜRO koolipõhised simulatsioonid korraldati kahes koolis ning nendes osales
75 õpilast.
Korraldasime kaks õppereisi Ukraina haridustöötajatele, kus tutvustasime Eesti
haridussüsteemi ja külastasime Eesti koole.
Toimus eetika, väärtuste ja korruptsiooni teemaline töötuba Kiievis Ida-Ukraina
koolijuhtidele Eesti ekspertide osalusel.
Viisime läbi IKT-teemalise hariduskonverentsi Kiievis.
Mondo alustas 2019. aastal oma ajaloo esimese arengukoostöö projektiga Gruusias,
kus toetame Samegrelo piirkonna ainsat naiste varjupaika ning töötame kohapealse
partneriga koduvägivalla vastase teavituse suunal.
2019. aastal lähetasime 35 Euroopa Humanitaarabi vabatahtlikku 6–12 kuuks kaheksasse riiki – Ukrainasse, Ghanasse, Keeniasse, Ugandasse, Taisse, Nepaali, Türki ja
Gruusiasse. Vabatahtlikud olid 12 eri rahvusest ning väga erinevatest valdkondadest:
õed, õpetajad, sotsiaalse ettevõtluse arendajad, kogukonnaarendajad, turundajad,
toitumisnõustajad, psühholoogid.
Keenias koolitavad ja toetavad vabatahtlikud 26 naistegrupi tegevusi, kuhu
kuulub üle 500 naise.
Ghanas töötavad medõed kliinikutes, kus saab aastas abi 50 000 inimest.
Vaata videot Poola vabatahtlikust Patrycja Szepczyńskast Gruusias ning Janek Sambergist Ghanas.

11

MONDO MAAILMAS

Jawzjani provintsi ämmaemandad said pidulikul aktusel videosilla vahendusel kätte Tallinna Tervishoiukõrgkooli tunnistuse. Marzia Bignizhad (pildil paremal): „Ma ei ole veel kunagi Sheberghani linnast kaugemal käinud, kuid oskan inglise keelt ja hindan väga, et sain
osaleda sellel kursusel. Sain juurde palju enesekindlust, et jagada oma erialalisi kogemusi
teiste naistega. Afganistanis on siiani suureks probleemiks, et mehed ei tohi ravida naispatsiente ja nii ei saagi paljud naised raseduse ja sünnituse ajal vajalikku abi. Minu suurim
unistus on saada heaks arstiks, et anda naistele parim võimalik arstiabi.”
Kolmkümmend ämmaemandat lahendasid THK lektorite ja tudengitest mentorite abiga
e-õppes seitsme kuu vältel erinevaid naiste tervisega seotud küsimusi. Seejärel andsid
nad ise tervisehariduslikke loenguid piirkonna viies tüdrukutekoolis ja viisid ellu terviseja hügieenikampaaniat kohalike elanike seas.

Mondo vabatahtlik toitumisnõustaja Hanna-Marta Lunge Keenias naistegrupiga
ühiselt uusi toite valmistamas. Hanna oli Mondo vabatahtlikuna Keenias 11 kuud
ning keskendus tööle kliinikute ja naistegruppidega, et mitmekesistada külaelanike toitumist. Külaelanike tavapärane toidulaud koosneb maisijahupudrust ja
spinatist. Hannaga valmistati aga kõrvitsapüreed riisiga. Pärast Keenia lähetuse
lõppemist otsustas Hanna jätkata vabatahtlikutööga ning suundus organisatsiooni
arendajaks Ugandasse. Foto: MTÜ Mondo
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Ülevaade
HUMANITAARABI
TEGEVUSTEST

Haridustugi
10 000 õpilasele

Digiõpe ja e-haridus
600 noorele

Tervishoid

Psühhosotsiaalne
tugi 1000 inimesele

Võimekuse
tõstmine

Toiduabi 40 perele
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Olulisemad humanitaarabi saavutused 2019. aastal
Ida-Ukrainas toetasime 30 kriisipiirkonna haridusprogrammi kooli tehnika ja õppevahenditega (sh aktiivsete vahetundide läbiviimiseks sobivad vahendid, teadusklasside
sisustus ning erinevad spordivahendid). Kokku õpib neis koolides üle 9000 õpilase.
Türgis ja Liibanonis toetame kogukonnakeskusi Small Projects Istanbul ja Tahaddi.
Kokku õpib neis üle 500 pagulaslapse, kel puudub ligipääs tavakoolile või kes vajavad
järeleaitamistunde tavakooli tagasiminekuks.
2018.–2019. aastal kaasasime oma tegevustesse Jordaanias Zaatari ja Azraqi pagulaslaagrites kokku 1111 noort süürlast, kes läbisid arvutikursused, põllumajanduskursused, jalgpallitreeningud või digiõppe. 82% kursustel osalenud noortest ütles, et nende
psühhosotsiaalne heaolu paranes ja 94% arvuti- või digiõppe läbinuist ütlesid, et nad
on rohkem motiveeritud tööturule suundumiseks.
Ukraina kriisipiirkonnas koolitasime 28 õpetajat kasutama IKT lahendusi õppetunnis
ja koolikeskkonnas.
Uganda Rwamwanja pagulasasumis koolitasime 2019. aasta jaanuarist aprillini pilootgrupina 40 noort digioskustes ning laiendasime programmi Kyaka II pagulasasumisse, kus alustati pilootprogrammi õpetamist aasta lõpus.
2018.–2019. aastal läbisid 532 noort arvutikursused Jordaanias Zaatari ja Azraqi pagulaslaagrites. 39 noort läbis digiõppe kursuse.
Ida-Ukrainas toetasime ravimite ning meditsiiniseadmetega 14 medpunkti, mis teenindavad kokku 10 000 elanikuga piirkonda. Ebaseaduslikult kinnipeetutele ning piinamisohvritele osutasime individuaalset abi ning suunasime nad terviseuuringutele.
363 Luganski oblasti elanikku osalesid 2019. aastal Eesti kunstniku Jarõna Ilo kunstiteraapiates. Severodonetskis toetasime ka partneri juures töötavat kohalikku psühholoogi, kes töötas aasta jooksul 207 kliendiga (sh individuaalne nõustamine, töötoad
koolides, iganädalane psühholoogiaklubi „Dovira”). Töös raskustesse sattunud inimestega kaasasime kogemusnõustajat Immanuel Volkonskit, kelle töötubades osales 67
isikut.
2019. aasta jaanuaris viibisid Mondo töötajad Aliine Lotman ja Siisi Saetalu kolmenädalasel praktikal Soome organisatsiooni Finn Church Aidi (FCA) juures Ugandas. Praktika
käigus kogusid Mondo töötajad lugusid FCA programmidest kasu saanud inimestelt
ning tegid fookusgrupiintervjuusid sõja eest põgenenud noortega. Töö toimus kolmes
pagulasasumis, kus elavad Lõuna-Sudaanist ning Kongo Demokraatlikust Vabariigist
põgenenud.
Jeemenis alustasime toiduabiprogrammi, milles osalevad perekonnad saavad poole
aasta jooksul iga kuu peamistest toiduainetest koosneva abipaki. Toiduabiprogrammis
osalevad 49 leibkonda ning kokku jõuab toit 408 inimeseni.
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Pildil noored Zaatari arvutiõpetajad. Üks arvutikursuse lõpetanud neiu, Hazar Alsabagh rääkis
oma kogemusest nii: „Ma olen 23-aastane ja elan Zaatari pagulaslaagris. Ma olen lahutatud ja
mul on poeg, kelle eest ma üksi hoolitsen. Seetõttu on mul väga vaja tööd leida, et saaksin meile
elatist teenida. Ma otsisin sobivat koolitust, mis aitaks mul tööd leida. Ma kuulsin digiõppe kursusest ja mulle meeldis see mõte, seetõttu registreerisin end 3-kuulisele kursusele. Ma pingutasin
kõvasti ja arenesin palju edasi, ehkki koolitusklass oli minu vagunelamust väga kaugel. Ma sain
kursusest palju kasu. Õppisin uusi oskusi, näiteks veebilehe kujundamine, Gmaili konto loomine,
Google Drive’i kasutamine, KOBO tööriistakasti kasutamine, turvaline internetikasutamine ja oma
privaatsuse hoidmine. Kõik need oskused suurendavad mu tööleidmise võimalusi. Ma soovin siiralt tänada kõiki rahastajaid, kes selliseid kursusi toetavad. Aitäh teile!”

2019. aastal alustasime toiduabi jagamist kodusõjast räsitud
Jeemenis. Tänu kohapealsele partnerile Youth Leadership
Development Foundation saame poole aasta jooksul toiduabi jagada 49 perele. Kord kuus igale programmis osalevale perele antav toiduabipakk sisaldab nisujahu, ube või
läätsi, õli, suhkrut ning soola. Foto: YLDF
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Ida-Ukrainas pakume psühhosotsiaalset tuge kontrolljoonele vahetus läheduses elavatele lastele. Kunstnik
Jarõna Ilo kunstiteraapias osalevad kriisipiirkonna lapsed ja naised, lisaks koolitab ta koolipsühholooge kasutama kunstiteraapia võtteid igapäevaselt oma töös.
Foto: Vostok SOS

2019. aasta jaanuaris viibisid Mondo töötajad Aliine Lotman ja Siisi Saetalu
kolmenädalasel praktikal Soome organisatsiooni Finn Church Aidi (FCA)
juures Ugandas. Praktika käigus kogusid Mondo töötajad lugusid FCA
programmidest kasu saanud inimestelt ning tegid grupiintervjuusid noortega. Töö toimus kolmes pagulasasumis, nii Lõuna-Sudaani kui ka Kongo
päritolu noortega. Siisi ja Aliine on pildil koos Uganda IT-ekspertide Valerie,
Asia ja Phillipiga ning lõbusa mzee autojuhiga. Foto: MTÜ Mondo
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Ülevaade
MAAILMAHARIDUSLIKEST ja
HUVIKAITSE tegevustest
MTÜ Mondo maailmahariduslike tegevuste eesmärk on toetada koole, õpetajaid, noorsootöötajaid ja noori globaalsete teemade käsitlemisel. Maailmahariduslikus töös oleme inspireeritud Mondo praktilisest kogemusest arenguriikides ning toome selle kaudu globaalsed
väljakutsed Eesti inimestele lähemale. Suurema raamistikuna juhindume oma töös ÜRO kestliku arengu eesmärkidest.
Kuuendat aastat tegutseb Telliskivi Loomelinnakus Mondo maailmahariduskeskus, kus korraldame avalikke üritusi ja koolitusi. Keskuses töötab temaatiline raamatukogu ja saab laenutada
näitusi. Keskuse õppematerjalid ja dokumentaalfilmikogu on laenutamiseks üleval veebilehel
maailmakool.ee.
2019. aasta oli maailmahariduse valdkonnale oluline, sest Haridus- ja Teadusministeeriumi
ning Välisministeeriumi kutsel viidi Eestis esmakordselt läbi Euroopa Maailmahariduse Võrgustiku (GENE) uuring, milles Mondo aktiivselt osales. Raportiga saab tutvuda eesti keeles
siin ja pikemalt inglise keeles siin.

AVALIKKUS JA MEEDIA
HARIDUSTÖÖTAJAD

NOORED

KOOLIPERE

POLIITIKAKUJUNDAJAD
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Maailmahariduskursus õpetajatele – kuuest koolituspäevast koosneval iga-aastasel
kursusel osales seekord 23 haridustöötajat. Kursuse käigus tegid õpetajad tutvust
kestliku arengu eesmärkidega ning õppisid neid käsitlema enda ainetunni kontekstis.
Kursuse läbimiseks viisid õpetajad oma koolis läbi maailmaharidusliku projekti. Eraldi
koolitasime 13 haridustöötajat viima läbi inimõiguste teemalisi töötubasid koolides.
Kevadine haridusseminar okupatsioonide ja vabaduse muuseumis Vabamu keskendus teemale „Naised maailma hariduses”. Teine ühepäevane seminar toimus
septembri lõpus Tartu loodusmajas, kus koostöös UNESCO Läänemere Projekti koordinaatoriga korraldasime UNESCO ühendkoolide aastakonverentsi, mille raames
said võrgustiku õpilased ja õpetajad jagada seniseid kogemusi ning luua koostööplaane uueks õppeaastaks.
Rahvusvahelisest koolitusprogrammist SAFER: Turvaline kool kõigile – õpetajad
ümber kujundamas ühiskonda võtsid osa kaks mentorõpetajat ja 12 õpetajat ning
tugispetsialisti viiest Eesti koolist. Soome, Sloveenia ja Eesti koostööprojekt jätkub kuni
2021. aastani ja selle raames valmib e-kursus, metoodiline kogumik ning sekkumismudeli kirjeldus vastavalt erinevate riikide kontekstidele.
Kaaskorraldasime kahte suvekooli – juuni alguses Soomes Päivöläs toimus rahuhariduse suvekool, kus Mondo kaudu osales 14 inimest Eestist ja Lätist. Teine suvekool
toimus augusti lõpus Roosta Puhkekülas paralleelselt UNESCO Läänemere Projekti
30. juubeli puhul korraldatud rahvusvahelise noortelaagriga. Suvekoolist võtsid osa 24
õpetajat Eestist, Ukrainast, Venemaalt, Sloveeniast ja Jaapanist.
Pöörasime tähelepanu maailmaharidusele alushariduses. Välisministeeriumi rahastatud arengukoostöö projekti „Eesti lasteaedade kaasamine maailmaharidusse ja
Mondo maailmahariduskeskuse kommunikatsiooni tõhustamine” raames koostasid
alushariduse eksperdid Rannamõisa lasteaiast 10 osast koosneva maailmaharidusliku
õppematerjali.
ComEdu projekti raames said kokku Eesti, Läti ja Portugali kunstnikud ning haridustöötajad eesmärgiga luua maailmaharidusliku sisuga koomiksid ning nendega
kaasnevad õppevahendid. Kunstnike koostöös valmis kokku 10 koomiksit mh keskkonnasäästlikust eluviisist, koolikiusamisest, naisaktivistidest ja soostereotüüpidest.
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Maailmahariduslik õppematerjal lasteaedadele koosneb illustreeritud lastejuttudest, kus väike tüdruk Amanda seikleb koos oma sõbra elevant Modoga. Kokku on
Amanda lugusid kümme ja teemad, mida käsitletakse on: toit, vesi, tarbimine, kliimamuutused, inimõigused, haridus, kultuuriline mitmekesisus, võrdõiguslikkus ja ränne.
Materjal tutvustab eakohasel viisil maailma murekohti ja lihtsaid viise, kuidas ka lapsed saavad maailma paremaks muutmisse oma panuse anda. Lastejuttude juurde lõi
illustratsioonid kunstnik Maari Soekov.

Koomiksinäituse jaoks valmis teiste seas Mark Antonius Puhkani koomiks Keenia keskkonnaaktivistist ning
Nobeli rahupreemia laureaadist Wangari Maathaist.
Koomikseid eksponeeriti esmakordselt Amadora koomiksifestivalil Portugalis ning 2020. aastal jõuab see ka
Eesti vaatajateni.
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Korraldasime taas maailmanädalate konkurssi, milles osales 10 kooli. Võitjaks osutus
Läänemaal asuv väike Oru Kool, mis jäi silma terve koolipere pühendumuse ja põhjaliku planeerimisega, külalisesinejate kaasatusega ning mitmekesiste teemade sügava
käsitlemisega.
Aasta jooksul toimus kümme õppereisi nii õpetajatele kui ka Mondo projektijuhtidele
Myanmarist Kõrgõzstanini.
Sõpruskoolide tegevustes keskenduti „Päev minu elus” videopäevikute loomisele.
Kogusime sõpruskoolide blogisse seitsme koolinoore päevikud, mis annavad sissevaate Ukraina, Ghana ja Keenia laste igapäevaellu, koolitöödesse, hobidesse ning kodustesse toimetustesse.

Eelmisel aastal võtsid paljud noored sõna selle kohta, millises maailmas nad soovivad
elada. Aktiivsed ja vastutustundlikud noored on olnud kaasatud ka mitmetesse Mondo
tegevustesse:
Grupp Tamsalu Gümnaasiumi noori viis läbi viis õiglase kaubanduse teemalist töötuba oma eakaaslastele erinevatel Mondo haridusseminaridel ning enda kodukoha
koolides.
Algas noortele ja noorsootöötajatele suunatud projekt „Räägime rahumeelselt”, mille
eesmärgiks on suurendada teadlikkust inimõigustest ning arendada vägivallatu suhtlemise ja lahenduskeskse lähenemise oskusi.
Mondo õpilaskonkursil osalesid noored, kes oma praktilise või uurimistöö raames
käsitlesid erinevaid maailmahariduslikke teemasid ning kirjutasid sel teemal Vikipeedia artikli. Võitis Ketlin Peldes Hugo Treffneri Gümnaasiumist, kes kirjutas töö sotsiaalsest ettevõtlusest Eestis. Auhinnaks saab Ketlin tutvuda Mondo partnerkogukonnaga
Ugandas 2020. aastal.
Noored said ka 2019. aastal Mondoga maailma avastada osaledes rahvusvahelistes
laagrites, noortefoorumitel ja teaduskonverentsidel.
ÜRO matke korraldustiimi noored täiendasid ennast Saksamaal, Prantsusmaal, Rootsis, Lätis, Soomes ja Poolas ning panid ennast proovile nii suurte ürituste korraldamisel
kui ka endast nooremate õpilaste juhendamisel.
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Projekti „Inimesed ridade vahel” („People between the lines”) käigus jätkasime Balti
Filmi- ja Meediakoolis (BFM) õppivatele ajakirjandustudengitele oskuste ja teadmiste
jagamist rändega seotud teemade käsitlemiseks meedias. Lisaks toimunud õppereisidele avaldasime uurimuse, mis käsitleb rändeteemade kajastamist Eesti, Tšehhi ja
Slovakkia ajakirjanduses.
Jätkasime Mondo Akadeemia formaati, kus välispoliitika huvilised said ekspertide
juhendamisel sissevaate näiteks inimõiguste olukorda Tais, Palestiina poliitilistesse
arengutesse, Myanmari keskkonnaprobleemidesse ja Aafrika digiarengutesse.
2019. aastal viisime ellu laiemale avalikkusele suunatud plakatikampaania „Mina hoolin” kestliku arengu eesmärkidest. Kampaania esmaseks sihtgrupiks olid Kestliku
Arengu Koalitsiooni kuuluvate organsatsioonide töötajad, koostööpartnerid ja kliendid,
samuti maaraamatukogud ja erinevad Eesti koolid. Plakatid on vabaks kasutamiseks
ka edaspidi ja on saadaval siin. „Mina hoolin” kampaania sotsiaalmeedia reklaamid
jõudsid 120 000 inimeseni, maandumislehte külastati üle 2000 korra.

Mondo on aastate jooksul olnud heades töösuhetes Riigikogu väliskomisjoniga.
Jaanuaris osalesime komisjoni avatud istungil, et arutada Eesti arengukoostöö ja
humanitaarabi tulevikku; oktoobris toimus väliskomisjoni väljasõiduistung Mondo
Maailmahariduskesuses.
Mondo panustas aktiivselt Eesti välispoliitika arengukavasse ja loodavasse Aafrika
strateegia väljatöötamisse osaledes Välisministeeriumi korraldatud aruteludes ja katusorganisatsiooni AKÜ huvikaitse planeerimises.
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Namlani küla Myanmari Šani osariigis külastasid auhinnareisiga Tallinna 32. Keskkooli õpetaja Maarit Jõemägi
ja Valga Gümnaasiumi vilistlane Kaari Uibomägi.

Väliskomisjoni väljasõiduistung Mondo
Maailmahariduskesuses.
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Olulisemad saavutused 2019. aastal

31 koolituspäeva

265 noort

167 haridustöötajat

48 õpetajat

108 tundi töötube

867 laenutatud filmi

Mondo korraldas nii ise kui ka koostöös rahvusvaheliste partneritega kokku 31 koolituspäeva, millest võtsid osa 167 haridustöötajat Eestist, Lätist ja Soomest
Mondo töötajad, vabatahtlikud ja eksperdid viisid läbi maailmaharidusteemalisi töötube pikkusega 108 akadeemilist tundi erinevates Eesti haridusasutustes ning Mondo
maailmaharidus- ja koolituskeskuses.
Dokumentaalfilmikogust laenutati filme 867 korral ja kokku on neid näinud vähemalt
3517 noort
ÜRO matke programmi tegevustest võttis osa 265 noort ja 48 õpetajat Eestist, Lätist,
Leedust, Ukrainast, Ecuadorist, Saksamaalt, Belgiast ja Venemaalt.

MONDO EESTIS

Uued materjalid, filmid, näitused
Alustasime õpiku „Globaliseeruv maailm” digitaliseerimist platvormil www.opiq.
ee. Õpikus täiendati faktiinfot ja loodi võimalused peatükkide tagasiside individualiseerimiseks õpilastele.
Kohandasime ja avaldasime soome keelest tõlgitud materjali „Õigus olla laps”.
Materjal on saadaval eesti ja vene keeles ning sisaldab erinevaid mängulisi ja
mõtlemapanevaid tegevusi, mis aitavad lahti mõtestada lapse õiguste konventsiooni.
Koostöös Kodanikuhariduse Keskusega valmis tunnikavade kogumik „Naised
õiguste eest” eesti ja vene keeles. Kogumik koosneb naiste lugudest, kes on
erinevatel hetkedel ajaloos seisnud ebaõigluse vastu.
Andsime välja 11 paneelist koosneva näituse „Krepi”, mis kujutab Ida-Ukraina
vabaduse püüet läbi fotode, luule ja muusika. Näitusel kasutatud fotod on teinud
Eesti ja Ukraina humanitaarabi töötajad. Luuletuste autor on ukrainlanna Ljubov
Jakimtšuk, tõlkinud on Mathura ja Eda Ahi. Muusika Okean Elzilt.
Vene keelde tõlkisime populaarse näituse „Naised ühiskonna südames”. Kaheksal paneelil on kujutatud naiste olulisust ühiskonnas - ettevõtluses, meedias ja
poliitikas, kogukonna liitjate ja arendajatena.
Mondo dokfilmikogu täienes viie filmi võrra. Nendeks on: „Tere tulemast Soodomasse”, „Õppetunnid”, „Lõksus”, „Ouaga tüdrukud”, „Lasnamäe kõplajad”. Iga filmi
juurde on koostatud ka tunnikava ja/või tööleht.
Kaheaastase koostöö tulemusena valmis kogumik „UNESCO ühendkoolide
võrgustik piltides ja arvudes: Ülevaade tegevustest 2018–2019”. Kogumikust
saab lugeda 48 koolist koosneva võrgustiku õnnestumistest, praktikatest ja muredest viimasel kahel aastal.
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Vastutustundlik tarbimine
2019. aastal tähistas Mondo 6. korda õiglase kaubanduse nädalat. Osales kuus
kooli ja kuus poodi – 27 vabatahtlikku koolinoort suhtlesid oktoobrikuus enam kui
400 inimesega, rääkides õiglasest kaubandusest, kust tuleb meie toit ja kuidas
seda toodetakse. Poekett Prisma on toonud oma valikusse Fairtrade banaanid.
Õiglase kaubanduse sõbra märgise said Viimsi Kool, Tallinna Teeninduskool ja
Beguta Taimetoidukohvik Haapsalus. Aastate jooksul on õiglase kaubanduse
sõbra tunnustuse saajaid kogunenud 54.
Kohalikud omavalitsused said juhendi, kuidas arvestada õiglase kaubanduse põhimõtetega riigihangete tegemisel. Nõuanded koostasid MTÜ Mondo, SA Balti
Keskkonnafoorum ja SA Keskkonnaõiguse Keskus.
Tõime õiglase kaubanduse teemasse sisse tegeliku hinna mõiste: banaani
lõpphinna kujundamisel ei arvestata tootmisega kaasnevaid „väliskulusid” ehk
banaanide tootmisega kaasnevate tegelike kulude ja mõjuga keskkonnale ja
ühiskonnale.

Sotsiaalne ettevõtlus
Mondo arengukoostöö ja ekspertvabatahtlike tegevuse kaudu toetatud käsitööühistute tooteid turustab Eestis MTÜ Mondo sotsiaalne ettevõte Mondo Crafts OÜ. Suurimat ostuhuvi
tekitavad endiselt sheavõi ja korvid Ghanast, kokku müüsime 2019. aastal Eestis 450 korvi.
Uue ühistuna on koostööpartneriks tulnud Kikooba Women with Ability ühistu Ugandast, mis
valmistab raffiakõrrest vaagnaid. Lisaks hakkasime ostma baobabiõli Põhja-Ghana naisteühistutelt. Eestis alustasime koostööd Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusega, kus täidetakse
Ugandas valmistatud mänguloomad. Kokku tellisime 2019. aastal tooteid 9 ühistult Ugandast,
Ghanast, Türgist ja Afganistanist.
Eestis müüakse ühistute tooteid Mondo veebipoes, Telliskivi loomelinnakus asuva Mondo
kontori poenurgas ning laatadel üle Eestis. 2019. aasta peamised müügiüritused olid Telliskivi
festivalid, Seto Folk, Vanamõisa käsitöölaat, Mardilaat ja Mondo jõulubasaar.
Lisaks toodete müümisele Eestis, toetab Mondo uute tellijate ja edasimüüjate leidmist ühistute toodetele ka teistes riikides. Ghanas ja Ugandas on uute klientide leidmise ja tootearenduse juures olnud abiks ka mitmed lähetatud vabatahtlikud. Mondo toetatud ühistute suuremad
kliendid 2019. aastal
Ettevõte Fair Tale Ghana turustab Nongtaaba ühistus toodetud shea-võid
Amazoni e-poes USA turul.
Uueks kliendiks sheavõiühistule on Lasoyi, kes müüb Saksamaal ning korvidele
Art+Earth, kes teeb suuri tellimusi Iirimaale.
Sotsiaalne ettevõte Mamaa Trade müüb Kanadas shea-võid ja korve Ghanast,
Uganda tekstiilitooteid ning süüria ja afgaani naiste näputööd.
Kanadasse tellib Ghana korve ka Nomadic Citizen.
Läti organisatsioon Green Liberty müüb Ghana korve Lätis.
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2019.a tulid Prisma poodidesse müügile Fairtrade’i
märgisega banaanid (Soldino Prisma).

Kikooba küla naised oma punutud korvidega algkooli uksel.
Naistegrupp ja kool on tihedalt seotud, sest väike külakool
on kogukondlik erakool ning õppemaksu tasumiseks on
oluline, et peredel oleks sissetulekuallikaid. Lisaks toetab
Mondo Kikooba laste kooliskäimist Tarkusefondist.
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Toeta Mondo tegevusi
läbi Tarkusefondi,
Naistefondi ja Kriisifondi
mondo.org.ee/toeta
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2019

31.12.2018

2 274 522

982 608

92 741

122 570

2 367 263

1 105 178

Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse

2 500

2 500

Nõuded ja ettemaksed

2 880

2 880

Lisa nr

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad

2

Põhivarad

Kokku põhivarad

2

5 380

5 380

2 372 643

1 110 558

3 375

22 228

5

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

2 250 178

986 001

6

Kokku lühiajalised kohustised

2 253 553

1 008 229

2 253 553

1 008 229

102 329

91 470

16 761

10 859

119 090

102 329

2 372 643

1 110 558

Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Võlad ja ettemaksed

Kokku kohustised
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2019

2018

Lisa nr

45

90

1 194 034

1 038 021

7

18 045

16 704

8

1 212 124

1 054 815

-1 130 910

-970 245

9

Jagatud annetused ja toetused

-45 036

-47 313

10

Mitmesugused tegevuskulud

-19 501

-26 421

11

-1 195 447

-1 043 979

16 677

10 836

84

23

16 761

10 859

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2019

2018

45

90

2 673 965

1 960 127

15 963

17 720

Väljamaksed annetusteks ja toetusteks

-406 745

-489 973

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest

-607 230

-379 488

Väljamaksed töötajatele

-384 170

-320 641

86

23

1 291 914

787 858

1 291 914

787 858

Rahavood põhitegevusest
Liikmetelt laekunud tasud
Laekunud annetused ja toetused
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest

Laekunud intressid
Kokku rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

982 608

194 750

Raha ja raha ekvivalentide muutus

1 291 914

787 858

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

2 274 522

982 608
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2017

91 470

91 470

Aruandeaasta tulem

10 859

10 859

102 329

102 329

16 761

16 761

119 090

119 090

31.12.2018
Aruandeaasta tulem
31.12.2019
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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 01.01.2019-31.12.2019
kohta.
Raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standardi
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.
MTÜ Mondo ei ole koostanud konsolideeritud majandusaasta aruannet, kuna konsolideeritud näitajad ei ületa raamatupidamise
seadusega kehtestatud väikese konsolideerimisgrupi tingimusi.

Raha
Raha ja pangakontodena kajastatakse rahalisi vahendeid pangas arvelduskontol.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised
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.
Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad
2016. aastal asutas MTÜ Mondo tütarettevõtte Mondo Crafts OÜ algkapitaliga 2500 EUR. Investeeritud summa on
arvestatud nominaalväärtuses. Tütarettevõte on ettevõte, mille üle emaettevõte omab valitsevat mõju. Üldjuhul eeldatakse valitseva mõju
olemasolu, kui emaettevõte omab otseselt või kaudselt (teiste tütarettevõtete kaudu) kokku üle poolte tütarettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest
või osadest.
Ettevõtte bilansis kajastatakse tütarettevõtjate osad pikaajaliste finantsinvesteeringutena soetusmaksumuse meetodil.

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.
Rendid
Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised varade omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.
Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina.
Kasutusrendi maksed rentnikuna kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Finantskohustised
Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, viitvõlad ning muud võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetamismaksumuses, mis
sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste
finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi
finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Annetused ja toetused
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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.
Kui MTÜ Mondo on projektis juhtpartner, siis kajastatakse saadud toetusena tuludes MTÜ Mondo osa projekti eelarvest ning ülejäänud osa
toetusest, mis kuulub projektipartneritele, tulemiaruandes ei kajastata.

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,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.
Sihtotstarbeliste kuludena kajastatakse ka partneritele makstud lepingulised toetused vastavalt lepingulistele väljamaksetele.
Seotud osapooled
Ettevõte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele
otsustele. MTÜ käsitleb seotud osapooltena:
• tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
• eelmises lõikes kirjeldatud isikute lähedasi pereliikmeid ja nendega seotud äriühinguid.
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Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2019

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu

1 - 5 aasta jooksul

2 897

2 897

Ostjatelt
laekumata arved

2 897

2 897

Maksude ettemaksed
ja tagasinõuded

10

10

81 349

81 349

81 349

81 349

9 881

7 001

2 880

9 881

7 001

2 880

1 484

1 484

95 621

92 741

Muud nõuded
Viitlaekumised
Ettemaksed
Tulevaste
perioodide kulud
Muud Viitlaekumised
Kokku nõuded ja
ettemaksed

31.12.2018

Nõuded ostjate vastu

Viitlaekumised
Ettemaksed
Tulevaste
perioodide kulud
Kokku nõuded ja
ettemaksed

6

2 880

1 - 5 aasta jooksul

815

815

815

815

110 433

110 433

110 433

110 433

14 202

11 322

2 880

14 202

11 322

2 880

125 450

122 570

2 880

Ostjatelt
laekumata arved
Muud nõuded

3

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Lisa
nr

Lisa
nr

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2019

31.12.2018

Ettemaks

Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks

3 156

Sotsiaalmaks

6 511

Kohustuslik kogumispension

334

Töötuskindlustusmaksed

432

Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad

10

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

10

10 433
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Lisa 4 Kasutusrent
(eurodes)
Aruandekohustuslane kui rentnik

Kasutusrendikulu

2019

2018

17 280

17 280

Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest
31.12.2019

31.12.2018

12 kuu jooksul

17 280

17 280

1-5 aasta jooksul

51 840

69 120

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2019

12 kuu jooksul

Lisa nr

Võlad tarnijatele

1 490

1 490

Võlad töövõtjatele

1 885

1 885

Kokku võlad ja ettemaksed

3 375

3 375

31.12.2018
Võlad tarnijatele

12 kuu jooksul

Lisa nr

9 255

9 255

94

94

Maksuvõlad

10 433

10 433

Muud võlad

2 196

2 196

2 196

2 196

250

250

22 228

22 228

Võlad töövõtjatele

Muud viitvõlad
ostjate ettemaksed
Kokku võlad ja ettemaksed

3

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad soetusmaksumuses
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31.12.2017
Nõuded

Kajastatud
tulemiaruandes

Laekunud

Kohustised

31.12.2018
Nõuded

Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Sihtotstarbelised
annetused

0

58 090

20 629

-45 824

0

32 895

0

21 396

58 826

-80 222

0

0

0

0

45 435

0

0

45 435

0

13 420

37 402

-56 439

-5 617

0

AFGA-5 Sünnitusabi
kvaliteedi ja
kättesaadavuse ning
tüdrukute hariduse
parandamine Põhja-ja
Ida-Afganistaanis
AFGA-6 Mondo
jätkuprojekt naiste ja
tüdrukute tervisehariduse
edendamiseks Põhja- ja
Ida-Afganistanis
106-2018-A
AFR3 Jätkusuutliku
toimetuleku nimel:
jätkuprojekt
naisettevõtluse
edendamiseks Mondo
sihtriikides Aafrikas
BC17 Do you believe in
trolls? Improving critical
media literacy in
Ida-Virumaa region

-268

0

4 600

-2 947

0

1 385

-30 036

0

80 349

-50 313

0

0

EDUCOM ComEdu:
Comics for Education

0

0

0

-393

-393

0

ERR eesti
rahvusringhääling

0

0

2 200

-1 004

0

1 196

-2 293

0

123 425

-141 249

-20 117

0

0

351

1 602

-14 910

-12 957

0

CIV meediaharidusprojekt
Better News Media

SUDHAV Sustainable
Development through
Humanitarian Aid
Volunteers
EU-VOL Euroopa Liidu
humanitaarabi
jätkusuutliku arengu
tegevusprogramm
EU-VOL2 Reinforcement
and Sustainability in
Humanitarian
Volunteering
management

0

28 781

722

-58 234

-28 731

0

FSB Boost for sustainable
European supermarket
store-brands as a key
driver for the EYD 2015
and beyond

-14 445

0

14 445

0

0

0

FT18 Campaign and
retailer activities
supporting Fairtrade in
Estonia. Maintenance and
development of website
fairtrade.ee

0

11 500

0

-11 203

0

297

FTY Empowering Youth
Workers and Youth to
promote Fair Trade
through new forms of
Activism

0

0

7 375

-938

0

6 437

HM16 UNESCO koolide
võrgustiku arendamine

0

267

0

0

0

267

HM18 UNESCO koolide
võrgustiku arendamine

0

0

13 000

-12 985

0

15

HUMV17 MTÜ Mondo
humanitaarabivõimekuse
parandamine
haridusklastris ja
ettevõtete kaasamine
annetuse kogumisel

0

2 336

2 967

-5 303

0

0

HUMV18 Projekti „MTÜ
Mondo digitaalse
haridusprogrammi
pilootprojekt Ugandas“
(projekti nr 46-2018-H)

0

0

26 947

-18 369

0

8 578

HVA Project
„Humanitarian Volunteers
in Action: Challenges and
Opportunities

0

0

21 354

-3 716

0

17 638

KAE kommunikatsioon MTÜ Mondo kestliku
arengu teemalise
teavitustöö tugevdamine
Eestis 159-2018-A

0

0

18 034

0

0

18 034

KINNO AKÜ “Kae kinno”

0

2 209

-97

-2 112

0

0

KÜSK17 Mondo
Maailmahariduskeskuse
võimekuse arendamine
ning Mondo Akadeemia
loomine

0

2 749

779

-3 528

0

0

M4D Meedia arengu
heaks

-51 152

0

51 152

0

0

0

MHK-7 Digitaalsed
õpimärgid ja õiglasem
maailmamajandus maailmahariduse
tõhustamine Eesti
koolides

0

18 498

5 230

-23 728

0

0

MHK8 Projekti „Laste ja
naiste õigused maailmas
inimeste lugude kaudu“
(projekti nr. 3-2018-A)

0

0

58 360

-30 805

0

27 555

PEACE Peace Education
Winter School

0

9 564

540

-10 574

-470

0

NCM18 Project

0

0

8 488

-8 994

-506

0

OSCE Organization for
Security and
Co-operation in Europe

0

0

2 100

-1 869

0

231

PBL People between the
lines: Building skills for
quality migration
coverage

0

0

47 016

-9 748

0

37 268

SAFER Safe Schools for
All - Teachers
transforming societies

0

0

0

-663

-663

0

SPN Student Project
Network

-3 435

0

3 435

0

0

0

SSEDAS Social &
Solidarity Economy as
Development Approach
for Sustainability
SSEDAS)

-4 020

0

3 912

-3 293

-3 401

0

SUDHAV2 Project
„Sustainable
Development through
Humanitarian Aid
Volunteers 2“

0

0

289 836

-10 406

0

279 430

SÜR16 Süüria põgenike
toetamine Jordaanias,
Türgis ja Liibanonis

0

21 321

0

-44 891

-23 570

0

SÜR18 Projekti „Haridus
ja psühhosotsiaalne tugi
Süüria pagulastele
Jordaanias, Türgis ja
Liibanonis“ (projekt nr.
54-2018-H)

0

0

166 323

-173 350

-7 027

0

Tagasi- Tagastusnõuded
UKR16 Ukraina
kodanikuühenduste
võimekuse tõst
UKR18 Projekti nr.
77-2018-A „Mondo
Ida-Ukraina kriisipiirkonna
haridusprogrammi
tegevuste toetamine“
UKRAINA -Ukraina
sisepõgenike ja konfliktis
kannatanute olukorra
leevendamine

-43

0

4 906

-4 260

0

603

-14 069

0

64 332

-53 259

-2 996

0

0

0

55 000

-20 963

0

34 037

-88

0

0

-122

0

60 000

-59 966

UN17 UNESCO
ühendkoolide võrgustiku
tegevuse koordineerimine

0

295

6 000

-6 295

0

UNKÕRG UNESCO
Kõrgõzstan

0

0

0

-242

-242

0

VIS17 Erasmus +

0

11 831

0

-10 016

0

1 815

VOL-4 Vabatahtlikud
Aafrikasse ja Aasiasse Eesti ekspertide panus
arengukoostöös
2017-2018

0

5 799

3 833

-9 632

0

0

VOL5 „Vabatahtlikud
Myanmari - Eesti
ekspertide panus
arengukoostöös
2018-2019“ (projekti nr
15-2018-A)

0

0

26 238

-14 626

0

11 612

VOL-3 Vabatahtlikud
Aafrikasse ja Aasiasse

0

1

0

-1

0

0

Kokku
sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

-119 883

208 408

1 336 695

-1 007 270

-106 778

524 728

Kokku sihtotstarbelised
tasud, annetused ja
toetused

-119 883

208 408

1 336 695

-1 007 270

-106 778

524 728
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31.12.2018
Nõuded

Kajastatud
tulemiaruandes

Laekunud

Kohustised

31.12.2019
Nõuded

Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Sihtotstarbelised
annetused

0

32 895

32 519

-45 617

0

19 797

1P4A Üks planeet kõigile
kaasrahastus

0

0

23 013

0

0

23 013

AFGA-6 Mondo
jätkuprojekt naiste ja
tüdrukute tervisehariduse
edendamiseks Põhja- ja
Ida-Afganistanis
106-2018-A

0

45 435

36 350

-74 458

0

7 327

8 395

-2 778

0

0

0

AFR3 Jätkusuutliku
toimetuleku nimel:
jätkuprojekt
naisettevõtluse
edendamiseks Mondo
sihtriikides Aafrikas

-5 617

0

BC17 Do you believe in
trolls? Improving critical
media literacy in
Ida-Virumaa region

0

1 385

0

-1 385

0

Bridge 47 subgrant

0

0

5 028

-5 637

-609

0

-393

0

4 000

-3 160

0

447

EDUCOM ComEdu:
Comics for Education
ERA Peace Education
Summer School in
Päivölä

0

0

1 574

-1 524

0

50

ERR eesti
rahvusringhääling

0

1 196

0

-1 196

0

0

SUDHAV1 Sustainable
Development through
Humanitarian Aid
Volunteers

-65 410

0

155 569

-118 862

-28 703

0

SUDHAV1 Jätkusuutlik
areng humanitaarabi
vabatahtlike toel (SuD
HAV kaasrahastus

45 293

0

0

-50 325

-5 032

0

EU-VOL Euroopa Liidu
humanitaarabi
jätkusuutliku arengu
tegevusprogramm

-12 957

0

16 611

-3 654

0

0

EU-VOL2 Reinforcement
and Sustainability in
Humanitarian
Volunteering
management

-28 731

0

35 773

-7 042

0

0

0

297

108

-405

0

0

0

0

12 532

-12 532

0

0

0

6 437

41

-10 249

-3 771

0

0

0

3 299

-3 299

0

0

0

0

47 245

-18 717

0

28 528

FT18 Campaign and
retailer activities
supporting Fairtrade in
Estonia. Maintenance and
development of website
fairtrade.ee
FT19 Fairtrade 2019
FTY Empowering Youth
Workers and Youth to
promote Fair Trade
through new forms of
Activism
GPP Green Public
Procurement
GRU19 Mondo Gruusias:
koduvägivalla all
kannatanud naiste
toetamine Samegrelo
piirkonnas
GTL Tallinna Ülikool

0

0

3 000

-2 694

0

306

0

8 578

2 624

-11 202

0

0

0

0

26 847

-21 053

0

5 794

0

17 638

21 354

-29 398

0

9 594

0

0

6 594

-10 035

-3 441

0

0

0

376 030

-3 743

0

372 287

0

18 034

0

-20 630

-2 596

0

0

0

60 638

-84 836

-24 198

0

HUMV18 Projekti „MTÜ
Mondo digitaalse
haridusprogrammi
pilootprojekt Ugandas“
(projekti nr 46-2018-H)
HUMV19 MTÜ Mondo
digitaalse haridusprojekti
eskaleerimine
Ida-Aafrikas
HVA Project
„Humanitarian Volunteers
in Action: Challenges and
Opportunities
HVA
Humanitaarabivabatahtlike
lähetamine: väljakutsed ja
võimalused (HVA
kaasrahastus)

IAE I Am European:
Migration Facts & Stories
for the 21st Century
KAE kommunikatsioon MTÜ Mondo kestliku
arengu teemalise
teavitustöö tugevdamine
Eestis 159-2018-A
KIK Jätkusuutlike ja
taskukohaste
päikeseenergia
lahenduste
väljatöötamine Myanmari
maapiirkondade
kogukondadele
KÜSK19 MTÜ Mondo
humanitaarabikoolituste

0

0

4 000

-4 000

0

0

0

27 555

57 153

-63 921

0

20 787

0

0

18 090

-8 808

0

9 282

-470

0

0

470

0

0

-506

0

1 445

-939

0

0

0

231

0

-231

0

0

0

37 268

0

-34 764

0

2 504

0

0

13 221

-14 690

-1 469

0

0

0

16 494

-9 375

0

7 119

äriplaani koostamine
MHK8 Projekti „Laste ja
naiste õigused maailmas
inimeste lugude kaudu“
(projekti nr. 3-2018-A)
MHK9 Eesti lasteaedade
kaasamine
maailmaharidusse ja
Mondo
maailmahariduskeskuse
kommunikatsiooni
tõhustamine
NCM PEACE Peace
Education Winter School
NCM18 Peace Education
Project
OSCE Organization for
Security and
Co-operation in Europe
PBL People between the
lines: Building skills for
quality migration
coverage
PBL Inimesed ridade
vahel: oskuste
arendamine
migratsiooniteemade
kvaliteetseks
kajastamiseks (PbL
kaasrahastus)
PTP Please talk peacfully
SAFER Safe Schools for
All - Teachers
transforming societies
SSEDAS Social &
Solidarity Economy as
Development Approach

-663

0

17 362

-14 630

0

2 069

-3 401

0

5 577

-2 176

0

0

0

246 166

0

-131 637

0

114 529

0

33 264

0

-43 552

-10 288

0

0

0

146 335

-1 204

0

145 131

-23 570

0

23 192

378

0

0

-7 027

0

133 058

-114 677

0

11 354

0

603

814

-1 346

0

71

-2 996

0

19 147

-16 151

0

0

0

34 037

46 345

-58 925

0

21 457

for Sustainability
SSEDAS)
SUDHAV2 Project
„Sustainable
Development through
Humanitarian Aid
Volunteers 2“
SUDHAV2 Jätkusuutlik
areng humanitaarabi
vabatahtlike toel 2 (SuD
HAV 2 kaasrahastus
SUDHAV3 Sustainable
Development through
Humanitarian Aid
Volunteers 3
SÜR16 Süüria põgenike
toetamine Jordaanias,
Türgis ja Liibanonis
SÜR18 Projekti „Haridus
ja psühhosotsiaalne tugi
Süüria pagulastele
Jordaanias, Türgis ja
Liibanonis“ (projekt nr.
54-2018-H)
Tagasi- Tagastusnõuded
UKR16 Ukraina
kodanikuühenduste
võimekuse tõst
UKR18 Projekti nr.
77-2018-A „Mondo
Ida-Ukraina kriisipiirkonna
haridusprogrammi
tegevuste toetamine“
UKRAINA -Ukraina
sisepõgenike ja konfliktis

-88

0

60 000

-48 602

0

11 310

-242

0

2 787

-2 545

0

0

VIS17 Erasmus +

0

1 815

5 385

-7 200

0

0

HM16 UNESCO koolide
võrgustiku arendamine

0

267

0

-267

0

0

HM18 UNESCO koolide
võrgustiku arendamine

0

15

0

-15

0

0

0

0

20 000

-20 232

-232

0

0

0

3 865

-2 865

0

1 000

0

0

9 000

-10 010

-1 010

0

0

11 612

2 915

-14 527

0

0

0

0

26 861

-13 770

0

13 091

-106 778

524 728

1 512 190

-1 184 642

-81 349

826 847

-106 778

524 728

1 512 190

-1 184 642

-81 349

826 847

kannatanute olukorra
leevendamine
UNKÕRG UNESCO
Kõrgõzstan

HM19 MTÜ Mondo
tegevustoetus
(üldharidus)
TL19 Tartu
Keskkonnahariduse
Keskus SA
VM19 Eesti esindamine
rahvusvahelises
UNESCO ühendkoolide
võrgustikus
VOL5 „Vabatahtlikud
Myanmari - Eesti
ekspertide panus
arengukoostöös
2018-2019“ (projekti nr
15-2018-A)
VOL6 Vabatahtlikud
Myanmari ja Ghanasse –
Eesti ekspertide panus
arengukoostöös
2019-2020
Kokku
sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks
Kokku sihtotstarbelised
tasud, annetused ja
toetused
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MTÜ Mondo on allolevate projektide juhtpartner. Kuna tegu ei ole Mondo tuluga, ei ole järgnevaid summasid ülalolevas tabelis näidatud, kuid
kohustused projektipartnerite ees on samuti kajastatud bilansikirjel „Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused“.
- "Sustainable Development through Humanitarian Aid Volunteers 2", mille raames on 2019. aasta lõpuks kohustusi 271323 euro väärtuses
(31.12.18: 461273 euro)
- "Sustainable Development through Humanitarian Aid Volunteers 3", mille raames on 2019. aasta lõpuks kohustusi 262111 euro väärtuses
(31.12.18: 0 euro)
- "I Am European", mille raames on 2019. aasta lõpuks kohustusi 889895 euro väärtuses (31.12.18: 0 euro)

Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused
Annetused

2019

2018

1 134 675

982 492

13 748

9 707

45 611

45 822

1 194 034

1 038 021

2019

2018

Rahaline annetus

59 359

55 529

Kokku annetused ja toetused

59 359

55 529

Kokku annetused ja toetused

Rahalised ja mitterahalised annetused

Eesti riik toetas Mondot 2019. aastal 26 rahastusega (2018. aastal 20 rahastusega.) Mondo rahastusallikad 2019 - Eesti riik: 651581 eurot
(2018 - 695153 eurot), Euroopa Komisjon: 477573 eurot
(2018 - 249044 eurot) annetused: 59365 eurot (2018 - 55532 eurot) muu: 23692 eurot (2018 - 38293 eurot)

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

2019

2018

5 859

5 969

tulu teenuste müügist

12 186

10 735

Kokku tulu ettevõtlusest

18 045

16 704

tulu kauba müügist
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Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2019

2018

17 048

13 866

109 505

26 952

Lähetuskulud

79 018

66 856

Tööjõukulud

375 517

313 768

Projektide kulud

266 917

161 993

Ostetud teenused

106 148

77 380

1 638

1 105

170 356

307 775

4 763

550

1 130 910

970 245

Üür ja rent
Mitmesugused bürookulud

Panga teenustasud
Partneritele lepingu alusel edastatud rahad
Kogutud omafinantseering
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

Lisa nr

12

Lisa 10 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

2019

2018

0

2 990

Birma - Tarkusefondi annetused Birmasse

3 000

2 700

Ghana - Naistefondi annetused Ghanasse

1 150

3 119

Ghana - Tarkusefondi annetused Ghanasse

10 075

8 475

Keenia - Tarkusefondi annetused Keeniasse

15 814

15 950

Süüria - Kriisifondi annetused Süüria pagulastele

1 018

10 051

Uganda - Tarkusefondi annetused Ugandasse

3 500

735

0

2 570

9 674

0

Keenia - Naistefondi annetused Keeniasse

600

0

Üldkulud annetused

205

723

45 036

47 313

Afganistan - Tarkusefondi annetused Afghanistanis

Ukraina - Jagatud annetused Ukrainas
Jeemen - Kriisifondi annetused Jeemenisse

Kokku jagatud annetused ja toetused

Ukraina suunal kasutatud annetused ei sisalda 2000 EUR väärtuses (2018: 400 EUR) omafinantseeringut. Afganistan suunal kasutatud
annetused ei sisalda 2763 EUR väärtuses omafinantseeringut. Need summad on kajastatud 9. lisas.
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Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2019

2018

Üür ja rent

6 618

11 025

Mitmesugused bürookulud

4 219

4 028

Lähetuskulud

2 047

393

Koolituskulud

180

40

Kulud kaupadele

2 264

4 386

Panga teenustasud

1 248

877

Muud

2 925

5 672

19 501

26 421

2019

2018

279 524

235 158

Sotsiaalmaksud

94 108

79 710

Puhkusereserv

1 885

-1 100

375 517

313 768

15

14

31.12.2019

31.12.2018

8

8

Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 12 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu

Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Tööleping: 11 (2018: 9)
Töövõtuleping: 1 (2018:2)
Juhatuse liikme leping ja tööleping: 3 (2018: 3)

Lisa 13 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv
Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

Tütarettevõtjad

2019

2018

Kaupade ja teenuste
ostud

Kaupade ja teenuste
ostud

265

1 049

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused
2019

2018
43
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57 181

57 570

MTÜ Mondo Nõukogu liikmete tehtud annetused MTÜ Mondole on 136 eurot 2019 aastal (2018 - 55 eurot)

Lisa 14 Sündmused pärast aruandekuupäeva

Mondo MTÜ allkirjastas järgnevad lepingud aastal 2020 (15.05.2020 seisuga):
1) Välisministeerium - “MTÜ Mondo Ida-Aafrika esinduse rajamine” 29494 eurot
2) Active Citizens Fund - „Norra Pagulasabi ja MTÜ Mondo võimekuse tõstmine digihariduse andjana noortele kriisiolukorras“ 18516 eurot
3) Välisministeerium - „Haridus ning psühhosotsiaalne tugi Luganski oblastis Ukrainas“ 69976 eurot
4) Haridus- ja Teadusministeerium - “UNESCO ühendkoolide tegevuste toetus 2020” 20000 eurot
5) U.S. Department of State - “Media Literacy and debating skills training for youth workers and students” 6500 USA dollarit
6) Euroopa Komisjon, sub-grant läbi Fingo RY - “Global Education Animation for Pre-School Children: Adventures of Amanda and the
Elephant” 7000 eurot.

Seoses COVID-19 viirusest tingitud eriolukorra kehtestamisega nii Eestis kui ka meie partnerriikides oli kevadel 2020 Mondo töö mitmete
projektide lõikes märkimisväärselt häiritud. Eriolukorrast tingitud piirangute tõttu olime sunnitud vähendama, ümber korraldama või
edasi lükkama mitmete käimasolevate projektide tegevused, vastavad ümberkorraldused ja ajakava muutused on rahastajatega kooskõlastatud
või kooskõlastamisel. Erandkorras lubas Välisministeerium rahastajana kasutada mõne käimasoleva projekti ülejääki COVID-19
tõkestustööks partnerriigis. Lisaks suunas Mondo eraannetusi COVID19 ennetus- ja tõkestustööks pea kõikidesse oma partnerriikidesse.
Euroopa Komisjoni otsusega on peatatud uute Euroopa Liidu humanitaarabi vabatahtlike konkursid ja vabatahtlike valikuprotsess. Sellega
seoses pole SUD HAV 3 projektis praegu võimalik ühtegi vabatahtlikku lähetada, samuti on pikendatud teiste käimasolevate
vabatahtlike lähetamise projektide lõpptähtajad. Haridusministeeriumi rahastatud UNESCO ühendkoolide projektis ning koolidele ja
lasteaedadele suunatud maailmahariduse projektides on edasi lükatud kõigi nende tegevuste ettevalmistus ja elluviimine, mis nõuavad füüsilisi
kohtumisi ja koolide külastusi.
Mondo taotles Töötukassalt seoses eriolukorraga töötasu hüvitist 8 töötajale aprillikuu ja 9 töötajale maikuu eest.
Juhtkonna hinnangul ei ole aruande kinnitamise seisuga olulist ebakindlust MTÜ Mondo tegevuse jätkuvuse osas.
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Juhatuse liige
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
MTÜ Mondo üldkoosolekule
Arvamus
Oleme auditeerinud MTÜ Mondo (ühing) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2019 ning tulemiaruannet, rahavoogude aruannet ja netovara
muutuste aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud aasta kohta ja raamatupidamise aastaaruande lisasid, sealhulgas märkimisväärsete arvestuspõhimõtete kokkuvõtet.
Meie arvates kajastab kaasnev raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt ühingu finantsseisundit seisuga 31.12.2019 ning sellel kuupäeval lõppenud aasta
finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.
Arvamuse alus
Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti). Meie kohustusi vastavalt nendele standarditele kirjeldatakse täiendavalt meie aruande osas
„Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga”. Me oleme ühingust sõltumatud kooskõlas kutseliste arvestusekspertide eetikakoodeksiga (Eesti)
(eetikakoodeks (EE)), ja oleme täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt eetikakoodeksi (EE) nõuetele. Me usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud,
on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie arvamusele.
Muu informatsioon
Juhtkond vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon hõlmab tegevusaruannet, kuid ei hõlma raamatupidamise aastaaruannet ega meie asjaomast vandeaudiitori
aruannet.
Meie arvamus raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei tee selle kohta mingis vormis kindlustandvat järeldust.
Seoses meie raamatupidamise aastaaruande auditiga on meie kohustus lugeda muud informatsiooni ja kaaluda seda tehes, kas muu informatsioon oluliselt lahkneb
raamatupidamise aastaaruandest või meie poolt auditi käigus saadud teadmistest või tundub muul viisil olevat oluliselt väärkajastatud.
Kui me teeme tehtud töö põhjal järelduse, et muu informatsioon on oluliselt väärkajastatud, oleme kohustatud sellest faktist aru andma. Meil ei ole sellega seoses millegi kohta
aru anda.
Juhtkonna ja nende, kelle ülesandeks on valitsemine, kohustused seoses raamatupidamise aastaaruandega
Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond
peab vajalikuks, et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta raamatupidamise aastaaruande koostamist.
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkond kohustatud hindama ühingu suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana, esitama infot, kui see on asjakohane, tegevuse
jätkuvusega seotud asjaolude kohta ja kasutama tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiipi, välja arvatud juhul, kui juhtkond kavatseb kas ühingu likvideerida või tegevuse
lõpetada või tal puudub sellele realistlik alternatiiv.
Need, kelle ülesandeks on valitsemine, vastutavad ühingu raamatupidamise aruandlusprotsessi üle järelevalve teostamise eest.
Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga
Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne tervikuna on kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta, ja anda
välja vandeaudiitori aruanne, mis sisaldab meie arvamust. Põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, kuid see ei taga, et olulise väärkajastamise eksisteerimisel see
kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti) läbiviidud auditi käigus alati avastatakse. Väärkajastamised võivad tuleneda pettusest või veast ja neid peetakse
oluliseks siis, kui võib põhjendatult eeldada, et need võivad üksikult või koos mõjutada majanduslikke otsuseid, mida kasutajad raamatupidamise aastaaruande alusel teevad.
Kasutame auditeerides vastavalt rahvusvaheliste auditeerimise standarditele (Eesti) kutsealast otsustust ja säilitame kutsealase skeptitsismi kogu auditi käigus. Me teeme ka
järgmist:
- teeme kindlaks ja hindame raamatupidamise aastaaruande kas pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamise riskid, kavandame ja teostame auditiprotseduurid
vastuseks nendele riskidele ning hangime piisava ja asjakohase auditi tõendusmaterjali, mis on aluseks meie arvamusele. Pettusest tuleneva olulise väärkajastamise
mitteavastamise risk on suurem kui veast tuleneva väärkajastamise puhul, sest pettus võib tähendada salakokkulepet, võltsimist, info esitamata jätmist, vääresitiste tegemist või
sisekontrolli eiramist;
- omandame arusaamise auditi puhul asjassepuutuvast sisekontrollist, et kavandada nendes tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamiseks
ühingu sisekontrolli tulemuslikkuse kohta;
- hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhtkonna arvestushinnangute ja nendega seoses avalikustatud info põhjendatust;
- teeme järelduse juhtkonna poolt tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiibi kasutamise asjakohasuse kohta ja saadud auditi tõendusmaterjali põhjal selle kohta, kas esineb
olulist ebakindlust sündmuste või tingimuste suhtes, mis võivad tekitada märkimisväärset kahtlust ühingu suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana. Kui me teeme järelduse, et
eksisteerib oluline ebakindlus, oleme kohustatud juhtima vandeaudiitori aruandes tähelepanu raamatupidamise aastaaruandes selle kohta avalikustatud infole või kui
avalikustatud info on ebapiisav, siis modifitseerima oma arvamust. Meie järeldused põhinevad vandeaudiitori aruande kuupäevani saadud auditi tõendusmaterjalil. Tulevased
sündmused või tingimused võivad siiski kahjustada ühingu suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana;
- hindame raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas avalikustatud informatsiooni, ning seda, kas raamatupidamise aastaaruanne esitab
aluseks olevaid tehinguid ja sündmusi viisil, millega saavutatakse õiglane esitusviis.
Me vahetame nendega, kelle ülesandeks on valitsemine, infot muu hulgas auditi planeeritud ulatuse ja ajastuse ning märkimisväärsete auditi tähelepanekute kohta, sealhulgas
mis tahes sisekontrolli märkimisväärsete puuduste kohta, mille oleme tuvastanud auditi käigus.
/digitaalselt allkirjastatud/
Kairi Luigelaht-Teder
Vandeaudiitori number 546
Audit & Consult OÜ
Audiitorettevõtja tegevusloa number 280
Telliskivi tn 60/1, Tallinn, Harju maakond, 10412
12.06.2020
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