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MISSIOON

Mondo on Eesti organisatsioon, mis toetab ja 
jõustab haavatavaid kogukondi maailmas ning 
kasvatab eestimaalaste arusaamist globaalsest 
ebavõrdsusest ja igaühe võimalustest seda 
leevendada.

VISIOON

Mondo visiooniks on turvaline, hooliv ja kestlik 
maailm, kus kõigil on võimalus inimväärsele elule.



MEIE LÄHTEKOHAD 

Oleme arengukoostöö ja humanitaarabi organi-
satsioon, mis keskendub haridust, toimetulekut 
ja keskkonda puudutavate probleemide lahenda-
misele maailmas. Meie tegevused Eestis toetavad 
organisatsiooni globaalset fookust. Panustame 
kestlikumasse ja rahumeelsemasse maailma 
kestliku arengu eesmärkide teavitustöö ja maa-
ilmahariduse arendamise kaudu Eestis.

Oleme Eesti organisatsioon, mis toetab oma 
tegevusega Eesti välispoliitika elluviimist ja soo-
dustab Eesti inimeste panust globaalse ebavõrd-
suse leevendamisse.

Meie arengukoostöö ja humanitaarabi lähtuvad 
partnerriigi, kogukonna või kohaliku partneri vaja-
dustest ning Mondo strateegilistest eesmärkidest. 
Jälgime oma tegutsemise tulemuslikkust ja mõju. 
Töötame erinevate sihtrühmadega – meie tege-
vused on suunatud kasusaajatele, ent töötame ka 
sidusrühmadega, kelle vahendusel või kaasabil 
nendeni jõuame.

Mondo väärtustab pikaaegseid partnerlussuhteid 
kogukonnapõhiste organisatsioonidega, kelle 
võimestamise ja koostöö kaudu toetame laiemalt 
ka kohalikke kogukondi. Teisalt oleme avatud 
strateegiliselt läbimõeldud partnerlustele meist 
suuremate organisatsioonidega juhul, kui see 
võimaldab Mondo ekspertiisi meie eesmärkide 
saavutamisel paremini realiseerida. 

Mondo väljub konkreetsest riigist või lõpetab 
koostöö, kui konkreetse partneriga seatud ees-
märgid on täidetud ja kogukond saab iseseisvalt 
hakkama. Töö sihtriigis lõpetame ka juhul, kui see 
ohustab meie töötajate või partnerite tervist või 
elu. Juhul kui mõni tegevusvaldkond on kasvanud 
Mondo raamidest välja, loome sellele väljumis-
strateegia.

Mondo ei toeta oma põhiväärtustega vastuolus 
olevaid tegevusi ja organisatsioone. Me ei tee 
koostööd organisatsioonidega, millel puudub 
pikemaajaline ja selge positiivne mõju kohalikule 
kogukonnale.

Mondo ei korralda üldjuhul ise asjade kogumisi 
Eestis, ei võta sellistest sündmustest osa ega 
suuna materiaalseid annetusi oma partnerriiki-
desse. Me ei vahenda ega korralda ühekordseid 
algatusi, mis ei ole otseselt seotud meie eesmär-
kide ja/või sihtrühmadega.
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MEIE VÄÄRTUSED

Humanism: hoolivus, võrdõiguslikkus, solidaarsus 
ja õigus inimväärsele elule

Universaalsed inimõigused ja demokraatlik 
maailmavaade 

Rahvusvahelised humanitaarabi põhimõtted: 
inimlikkus, erapooletus, neutraalsus, sõltumatus

Keskkonna- ja elurikkuse hoid

Teadus- ja tõenduspõhisus

Austav ja võrdsetel alustel põhinev koostöö 
partnerite ja kogukondadega

Usaldusväärsus, professionaalsus ja areng organi-
satsioonina



MEIE TEGEVUSE KONTEKST 

Mondo kümmekonna tegutsemisaasta jooksul 
on maailm suurel määral muutunud. Toimunud 
on olulised positiivsed muutused inimarengus: 
rohkem lapsi on saanud ligipääsu haridusele, 
kirjaoskus on globaalselt paranenud, naiste õigu-
sed on laialdasemalt levinud ja tähelepanu all 
ning keskmine leibkonna sissetulek on kasvanud 
pea kõikjal. Viimased kümnendid on viinud meid 
kõrgeima elustandardini inimajaloos. Samas ei ole 
aga kõik arengud positiivsed. 

Nii riikide vahel kui ka sees kasvab ebavõrdsus. 
Olgu selleks ebaühtlane ligipääs kvaliteetsele 
haridusele ja tervishoiule või ebavõrdsed või-
malused elada keskkonnas, mis on kliimamuu-
tuste eest kaitstud. Süvenenud on majanduslik 
ebavõrdsus, mida kliimamuutused, konfliktid ja 
COVID-19 pandeemia tagajärjed süvendavad 
veelgi. Samuti on sooline ebavõrdsus nii majan-
duslikus kui ka esindatuse võtmes jätkuvalt 
probleemiks, mis ebakindlates oludes süveneb. 
Probleem on ka kasvav digilõhe, mis asetab 
nõrgemale positsioonile need, kel ei ole ligipääsu 
internetile, kaasaegsetele infotehnoloogia-
vahenditele, või digioskusi, et digitaalselt sammu 
pidada. Digilõhe võimendab omakorda ebavõrd-
sust, mis mõjutab pea igat eluvaldkonda.

Inimtekkeliste kliimamuutustega seonduv äär-
muslike ilmastikunähtuste, nagu tormid ja põuad, 
sagenemine, merevee taseme tõus, temperatuuri 
tõus ja muutused sademetes mõjutavad üha 
enam inimesi ning nende toimetulekut üle kogu 
maailma. Enim ja juba täna kannatavad nende 
mõjude all just vaesemad riigid ning ülerahvasta-
tud piirkonnad. Sealsed elanikud on looduskesk-
konnas ja põllumajanduses toimuvate muutuste 
suhtes eriti haavatavad ning neil on vähim vahen-
deid kliimamuutustega toimetulekuks. Samal ajal 
on just jõukamad riigid suurimad kliimamuutuse 
põhjustajad. Paratamatult on selle tulemusena 
hakanud hävinema ka looduslikud elukeskkonnad 
ja kaduma elurikkus.

Ränne, mis on väga keerukas suundumus, mõju-
tab meid üha suuremal määral nii kultuuriliselt, 
majanduslikult kui ka poliitiliselt. Maailmas on 
rahvusvahelisi rändajaid rohkem kui kunagi 
varem. Turvalisel ja korrapärasel rändel on suur 
potentsiaal vaesuse vähendamiseks ja teistegi 
kestliku arengu eesmärkide saavutamiseks. 
Lisaks oma elujärje parandamisele panustavad 
rändajad nii vastuvõtvate kui ka päritoluriikide 
arengusse. Kahjuks on järjepidevalt kasvamas 
ka nende inimeste arv, kes on pidanud kodust 
põgenema konfliktide, sõdade ja tagakiusamise 
tõttu. Sunnitud rände tagajärjeks on haavatud ja 
haavatavad kogukonnad, kes vajavad tihti tuge, et 
taas jalule tõusta.



Need suured globaalsed protsessid ja muutused 
kujundavad ka Mondo tööd. Juhindume ennekõike 
2015.	aastal	ÜRO-s	vastu	võetud	kestliku	arengu	

eesmärkidest. Toetume Euroopa tasandil 
kokkulepitud arengukoostöö ja humanitaarabi 

andmise põhimõtetele ning riiklikele kohustustele 
ja	Eesti	välispoliitika	arengukavale	2030.	

Aitame ellu viia Eesti arengukoostöö ja 
humanitaarabi programmi aastateks 

2021–2025,	olles	Välisministeeriumi	oluline	partner.	
Maailmahariduse suunal teeme tihedat koostööd 

Haridus- ja Teadusministeeriumiga.



MEIE STRATEEGILISED EESMÄRGID JA SIHTRÜHMAD 
Perioodil 2021–2025 keskendume kolmele põhieesmärgile ja nendega seotud sihtrühmadele.

EESMÄRK	1

Kujundame 
haavatavatele 
sihtrühmadele 

võrdsemaid 
võimalusi

EESMÄRK	2

Kasvatame eesti-
maalaste arusaamist 

globaalsest eba-
võrdsusest ja igaühe 

võimalustest seda 
leevendada

EESMÄRK	3

Muutume 
organisatsioonina 
elujõulisemaks ja 

mõjusamaks

1.1	Lapsed-noored 2.1	Lapsed-noored 3.1	Meeskond

1.2	Naised 2.2	Haridustöötajad
3.2	Rahaline	

võimekus

1.3	Kohalikud	
partnerid

2.3	Avalikkus
3.3	Mõju	tegevustes	

ja huvikaitses

1.4	Kogukonnad



Mondo keskendub globaalse ebavõrdsuse lee-
vendamisele kolme valdkondliku programmi abil, 
milleks on 

haridus- ja tervishoid
toimetulek 
keskkond
Haridus- ja tervishoiualaste tegevuste toeta-
mine on Mondo fookuses olnud alates orga-
nisatsiooni asutamisest. Oleme võimaldanud 
arenguriikide lastele ja noortele ligipääsu kva-
liteetsele haridusele, pakkunud täiendkoolitusi 
õpetajatele ning tõstnud sünnitusabi kätte-
saadavust. Toimetulekuprogrammid on olnud 
suunatud naistele ja erivajadustega inimestele, 

peamiselt käsitöö- ning põllumajandustege-
vuste kaudu. Keskkonnaprogramm on Mondo 
jaoks olulisemaks tõusnud viimase viie aasta 
jooksul – oleme investeerinud päikeseenergia 
lahendustesse koolides ja kogukonnakeskustes 
ning viinud vabatahtlike abiga ellu keskkonna-
haridusprogramme ja kliimamuutuste teavitus-
tegevusi.

Lisaks on Mondol välja töötatud DIGIPÄDEVUS-
PROGRAMM, mis toetab digilõhe ja ebavõrdsuse 
vähendamist meie partnerriikides ja -kogukon-
dades ning panustab seega nii haridusse kui ka 
toimetulekusse. Koostöös Eesti riigi ja rahvus-
vaheliste abiorganisatsioonidega kohandame ja 
pakume programmi ka laiemalt fookusega enim 
haavatavatel sihtrühmadel, sh pagulastel.

MONDO MAAILMAKOOL on maailmahariduslike 
ja teavitustegevuste elluviija Eestis.



10

EESMÄRK 1 

kujundame haavatavatele 
sihtrühmadele võrdsemaid 
võimalusi

1.1.	LAPSED	JA	NOORED: keskendume lõppkasu-
saajatena majandusliku ebavõrdsuse, konfliktide 
ja kliimamuutuste tõttu haavatavate kogukondade 
lastele ning noortele.  Eraldi tähelepanu pöörame 
lastele ja noortele, kes on pagulased, sisepõgeni-
kud (IDP), vähemusrahvusest, erivajadustega või 
orvud.

  Mondo eesmärk on pakkuda vähemate 
võimalustega kogukondade lastele ja noortele 
ligipääsu kvaliteetsele haridusele, sh asjakoha-
sele täiendõppele. Tegutseme selle nimel, et 
nad oleksid terved ja toetatud, et käia edukalt 
lõpuni oma koolitee, teha sobiv kontekstist lähtuv 
erialavalik või saada täiendharidust. Eriti säravad 
ja töökad noored saavad Mondo toel ka kõrghari-
duse või tuge ettevõtlusega alustamiseks. 

Paljudes kogukondades on selle eesmärgi 
juures oluliseks sidusrühmaks kohalikud haridus-
töötajad, keda Mondo koolitab ja toetab.

Põhinäitajad
• Toetatud haridusasutuste arv ja nende asutuste 

kasusaajate arv.
• Programmides osalenud haridustöötajate arv 

ja nende hinnang programmi kvaliteedile ning 
asjakohasusele.

• Mondo programmides osalenud laste ja noorte 
arv, nende koolitee kestus ning toimetulek 
pärast programmi läbimist.
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1.2.	NAISED: keskendume majanduslikult 
vähemarenenud ja kriisipiirkondade naistele. 
Eraldi tähelepanu pöörame soolise vägivalla 
(GBV) ohvritele, paguluses elavatele naistele, 
leskedele ja erivajadustega naistele. 

Mondo eesmärk on jõustada naisi nii, et nad 
tuleks majanduslikult toime, neil oleks ligipääs 
kvaliteetsele arstiabile ja tugiteenustele ning 
et nende seast kasvaks tugevaid kogukonna 
eestvedajaid. Naiste jõustamist ja iseseisvat 
toimetulekut toetab Mondo tütarettevõte OÜ 
Mondo Crafts.

Põhinäitajad
• Naiste arv, kelleni oleme oma programmidega ja 

koolitustega jõudnud ning kelle oskused, sisse-
tulekud, tervis ja positsioon peres/kogukonnas 
on paranenud.

• Toetatud ühistute ja organisatsioonide arv, 
nendes osalejate ja neist kasusaajate arv ning 
ühistute sissetulekute ja kliendibaasi kasv.

• Mondo Craftsi aastakäive, kogukondadesse suu-
natud tellimuste rahaline maht.

1.3.	KOHALIKUD	PARTNERID: keskendume 
rohujuuretasandi kodanikuühendustele ja ame-
tiasutustele partnerriikides, kellega koostöös 
planeerime ning viime ellu programme lõpp-
kasusaajatele.

Mondo eesmärk on, et meie partnerid on 
iseseisvad  ja tunnustatud kohaliku elu edenda-
jad, kes pakuvad tööd kohalikele ekspertidele, on 
mõjusate kohalike, riigi tasandil ja rahvusvaheliste 
partnerlussuhetega, heade digioskustega, teadli-
kud keskkonnahoiu teemadel ning järjest parema 
võimekusega kohalikele vajadustele vastavate 
kvaliteetsete arendusprojektide elluviimisel. 

Põhinäitajad
• Partnerite võimekuse ja elujõulisuse kasv, sh 

aastase eelarve kasv ning rahastuse mitme-
kesisus (ka riiklik või KOV tugi põhitegevusele); 
kasusaajate arvu kasv; teiste partnerlussuhete 
olemasolu ja osalemine võrgustikes.

• Partnerorganisatsioonide töötajate professio-
naalsete oskuste paranemine.

1.4.	KOGUKONNAD: keskendume majandusliku 
ebavõrdsuse, kliimamuutuste või konfliktide tõttu 
haavatavas olukorras olevatele kogukondadele.

Mondo eesmärk on, et kogukondades, kus 
töötame, on võimalused kvaliteetseks eluks ja 
iseseisvaks toimetulekuks, seal väärtustatakse 
ja hoitakse elurikkust ning ollakse kaasaegsete 
digioskustega. Kogukonnad on säilenõtked ning 
viivad ellu kliimamuutustega kohanemiseks vaja-
likke muutusi. Neil on olemas kogukonnasisesed 
teadmised ja oskused toimetulekuks kriisidega 
(näiteks põuad, üleujutused, metsatulekahjud).

Põhinäitajad
• Elluviidud keskkonna-, kriisidega kohanemise ja 

digiprogrammide arv ning neis osalenud kogu-
konnaliikmete hulk.

• Osalejate rahulolu ja muutus nende väärtushin-
nangutes ning tegudes.
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EESMÄRK 2 

kasvatame eestimaalaste arusaamist 
globaalsest ebavõrdsusest ja igaühe 
võimalustest seda leevendada

2.1	LAPSED	JA	NOORED: keskendume lastele 
ja noortele alates lasteaiast kuni gümnaasiu-
miastme lõpuni. Eraldi tähelepanu osutame 
venekeelsete noorte kaasamisele.

Mondo eesmärk on, et Eestis elavad noored 
on maailmakodanikud. Nad mõistavad globaal-
seid protsesse, väljakutseid ja võimalusi, hoolivad 
maailmast, võtavad aktiivselt sõna ning tegut-
sevad globaalse ebavõrdsuse vastu ja kestliku 
arengu eesmärkide saavutamise nimel.

2.2	HARIDUSTÖÖTAJAD: keskendume õpetaja-
tele, noorsootöötajatele ja tulevastele haridustöö-
tajatele kui olulistele sidusrühmadele.

Mondo eesmärk on, et Eesti haridustöötajatel 
on teadmised, oskused ja hoiakud maailma-
hariduse rakendamiseks oma töös ning laste ja 
noorte toetamiseks nende kasvamisel maailma-
kodanikeks.

Põhinäitajad
• Protsent Eesti noortest, kes leiavad, et nende 

kohus on globaalse ebavõrdsuse leevenda-
misse panustada1.

• Maailmahariduslikes tegevustes osalenud 
noorte, sh venekeelsete noorte arv ning nende 
teadlikkuse kasv globaalsest ebavõrdsusest ja 
kestliku arengu eesmärkidest.

• Nende noorte arv, kes algatavad ise kestliku 
arengu eesmärkidega seonduvaid tegevusi.

Põhinäitajad
• Haridustöötajate arv, kes on osalenud koolitustel 

ja õppereisidel või kasutanud maailmaharidus-
keskuse teenuseid ja materjale; haridustöötajate 
rahulolu koolitusega ning oskuste rakendamine 
oma töös.

• Maailmahariduse käsitlemine haridustöötajate 
koolituses – programmide arv.

• Haridusasutuste arv, mille programmis on 
maailmahariduslik (valik)kursus või mis osalevad 
Mondo juhitud koolivõrgustike tegevustes.

1 Näitajatesse panustab Mondo koos teiste ühenduste ja avaliku sektoriga. Mõõdetakse üleriigilise uuringu käigus.
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2.3	AVALIKKUS: keskendume nendele inimestele 
Eestis, kes soovivad panustada võrdsemasse ja 
solidaarsemasse maailma, ning neile, kes ei ole 
veel oma seisukohta kestliku arengu eesmärki-
desse panustamise vajalikkuse, viiside ja isikliku 
rolli osas kujundanud.

Mondo eesmärk on, et Eesti elanike teadlikkus 
globaalsetest väljakutsetest ja nendega kaasne-
vatest võimalustest ning kestliku arengu ees-
märkidest on kõrge. Eesti elanikud toetavad Eesti 
panust arengukoostöösse ja humanitaarabisse, 
nad on oma valikutes kestlikud ja valmis isiklikult 
panustama. Panustamine tähendab eelkõige 
annetamist, töötamist vabatahtliku eksperdina ja 
meediakajastust.

Põhinäitajad
• Avalikkuse toetus arengukoostööle ja humani-

taarabile2.
• Mondo tegevustesse panustajate arv, sh toeta-

jad, vabatahtlikud.
• Mondo koolitustel või õppereisidel osalenud aja-

kirjanike arv, ilmunud kvaliteetsete lugude arv.
• Mondo kanalite jälgijate ja üritustel osalejate 

arvu kasv.

2 Näitajatesse panustab Mondo koos teiste ühenduste ja avaliku sektoriga. Mõõdetakse üleriigilise uuringu käigus.
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EESMÄRK 3 

muutume organisatsioonina 
elujõulisemaks ja mõjusamaks

Mondo eesmärk on olla majanduslikult jätku-
suutlik, kvaliteetselt juhitud ning motiveeritud ja 
tugeva meeskonnaga organisatsioon. Me oleme 
agiilne, jätkusuutlike uuenduste looja ja rakendaja. 
Organisatsiooni elujõulisuse ja mõjususe taga-
miseks keskendume järgmistele alaeesmärkidele: 
meeskond, rahaline võimekus ja organisatsiooni 
tegevuste ning huvikaitse mõju. 
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3.1	MEIE	MEESKOND:  töötajad (sh juhatus), vaba-
tahtlikud.

Mondo eesmärk on, et meie inimesed on 
kõrge missioonitundega, loovad ja julged oma 
valdkonna spetsialistid, kellel on suur algatus- ja 
õppimisvõime ning kes väärtustavad mees-
konnatööd. Töötajad näevad Mondos pikaajalist 
võimalust arenguks ja eneseteostuseks ning on 
huvitatud panustama organisatsiooni arengusse 
tervikuna. Mondo juhatus tegeleb organisatsiooni 
toimimise, arendamise ja järjepidevuse tagami-
sega. Mondo meeskond on keskkonnateadlik ja 
vastutustundlik; enda tegevustes minimeerime 
oma keskkonnajalajälge ja toetame kliimamuutusi 
leevendavaid lahendusi. Mondos on motiveeriv 
töökeskkond, teineteist ja vaimset tervist hoidev 
töökultuur. Olulise panuse Mondo eesmärkide 
saavutamisse annavad professionaalsed, püsivad 
ja motiveeritud vabatahtlikud.

Põhinäitajad
• Töötajate oskuste areng, kõrge rahulolu ja heal 

järjel vaimne tervis, meeskonna püsivus, uute 
talentide kaasatus.

• Kaasatud vabatahtlike arv, nende rahulolu ja 
püsivus.

• Meeskonna töö lihtsustamisele ja toetamisele 
suunatud töökohtade ning juurutatud süstee-
mide olemasolu.

3.2.	RAHALINE	VÕIMEKUS: Mondo eesmärk 
on tagada järjepidev rahaline võimekus oma 
tegevuste elluviimiseks. Suutlikkus paralleelselt 
mitmeid suuri projekte edukalt juhtida on kas-
vanud ning välja on töötatud terviklik annetuste 
kogumise süsteem (eraisikud ja ettevõtted saavad 
panustada Mondo kaudu erinevate sihtrühmade 
toetamisse). 

Põhinäitajad
• Mondo rahastuse mitmekesisus ja käibe stabiil-

sus.
• Mondo juhitud suuremate (üle 300 000 euro) ja 

pikaajaliste (vähemalt 2 aastat) projektide arv.
• Omatulu protsent eelarvest (sh annetused, müü-

gitulu).
• Rahvusvaheliste koostööpartnerite arv, kellega 

viiakse ellu koostööprojekte, ja rahulolu nen-
dega.
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3.3.	MÕJU	MEIE	TEGEVUSTES	JA	HUVIKAITSES: 
Mondo eesmärk on oma väärtuste, tegevuste ja 
huvikaitse kaudu olla mõjus organisatsioon. Olu-
lisemate sidusrühmadena näeme arengukoostöö 
ja humanitaarabi, hariduse ning keskkonnatee-
madega tegelevaid poliitikakujundajaid, amet-
nikke, rahastajaid ning koostööpartnereid Eestis, 
Euroopa Liidu tasandil ja rahvusvaheliselt. 

Mondo teeb strateegiliselt koostööd Välismi-
nisteeriumi ja Eesti arenguagentuuri ning Hari-
dus- ja Teadusministeeriumiga arengukoostöö, 
humanitaarabi ja maailmahariduse elluviimisel. 
Meid tunnustatakse ja kaasatakse valdkonna 
spetsialistidena, meie oskusteavet küsitakse ning 
hinnatakse. Oleme kaasatud ja meie ettepanekuid 
arvestatakse olulisimate valdkonna dokumentide 
koostamisel. 

Mondo huvikaitse eesmärgiks on, et Eesti 
riigi poolt võetud rahvusvahelised kohustused 
ja panus vastavad meie riigi võimekusele ning 
tõstavad Eesti rahvusvahelist mainet. Samuti 
seisab Mondo selle eest, et arengukoostöö, 
humanitaarabi ja maailmaharidus Eestis oleks 
riigi tasandil piisavalt ja stabiilselt rahastatud ning 
tunnustatud.

Põhinäitajad
• Arengukoostöö, humanitaarabi ja maailma-

hariduse valdkondade huvikaitse eesmärkide 
saavutamine (sh Eesti arenguabi protsendi kasv 
RKTst3).

• Mondo ekspertide kaasatus ja panus temaatilis-
tesse valdkondadesse.

• Mondo mõju hindamise süsteemi loomine (MEL) 
ja selle rakendamise tulemuslikkus.

• Mondo kliimajalajälje suurus.

3 Näitajatesse panustab Mondo koos teiste ühenduste ja avaliku sektoriga. Mõõdetakse üleriigilise uuringu käigus.
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