
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: 01.03.2021-31.12.2021 

Toetuse eesmärgid: 

• tagada Eesti riigi esindamine ja maine edendamine rahvusvahelises UNESCO ühendkoolide 

võrgustikus ning Eesti võrgustiku tõhus koordineerimine; 

• toetada III ja IV kooliastmes õpilastele suunatud 2021. aasta ÜRO matke programmi toimumist 

riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil ning seeläbi tõsta ÜRO-alast teadlikkust Eesti noorte seas; 

• panustada Eesti välispoliitika üldeesmärki “Eesti kasvav panus üleilmsesse kestlikku arengusse” ja 

ka alaeesmärki 1.1 “Eesti inimeste ja riigi julgeolek on tagatud ning heaolu kasvab”, sh Eesti 

elanike toetus Eesti kuulumisele ja panustamisse rahvusvahelistesse struktuuridesse (Eesti 

välispoliitika arengukava 2030) ning Välisministeeriumi arengukavas 2019-2022 püstitatud 

eesmärgiga edendada Eestit rahvusvahelisel areenil.  

 

Hinnang tegevuste läbiviimisele: 

 

Seoses COVID-19 laialdase levikuga toimus ka 2021. aasta ÜRO matke virtuaalkeskkonnas. Pidevalt 

erinevate stsenaariumite tööshoidmine ja reageerimine vastavalt olukorrale nõudis nii koordinaatorilt kui 

vabatahtlikelt küll palju aega ja energiat, kuid sündmus läks korda ning sai osalejailt väga positiivse 

tagasiside. Suursündmus toimus 10.-12. juunil 2021. Osalesid noored Eestist, Ukrainast, Lätist, Leedust, 

Ida-Timorist, Ühendkuningriigist ning Prantsusmaalt. Huvitavad ja harivad arutelud keskendusid 

kliimamuutuste mõjude leevendamisele ning rahvusvahelise konflikti juriidilistele aspektidele. Vürtsi 

lisasid meediaväljaannete esindajate küsimused ning kaasahaaravad sotsiaalsed üritused. Noorte koostööd 

jälgisid ka õpetajad, kes tagasisidet andes märkisid, et soovitavad tulevikus kindlasti oma kooli noortel 

ÜRO matkest osa võtta, sest see pakub võimalust õppida (viia end kurssi uute teemade ja globaalsete 

väljakutsetega), praktiseerida inglise keelt ja argumenteerimist.  

2021. aastat saab hinnata programmi mõttes edukaks. Eesti oli rahvusvahelises UNESCO ühendkoolide 

võrgustikus edukalt esindatud (koordinaator edastas koolidele rahvusvahelisi üleskutseid erinevate 

seminaride ja konkursside kohta). Eesti õpilased olid edukad UNESCO rahvusvahelisel konkursil Week of 

Sound International Competition: "When Sound Creates Image!".  

Huvilistele on avalikult kättesaadavad 2021. aasta ÜRO matket tutvustavad videod ning kujundatud sai 

eelmisel aastal valminud käsiraamat. Sügisel leevenes pandeemia olukord sedavõrd, et saime pakkuda 

koolidele ÜRO matket tutvustavaid külalistunde, mis võeti nii õpilast kui õpetajate poolt väga hästi vastu. 

Ühe tunni pikkus 90- minutit ja kokku toimus 9 külalistundi, milles osales enam kui 200 õpilast.  

 

https://maailmakool.ee/eesti-unesco-uhendkoolide-vorgustik/


Toetuse abil toimusid mitmed sündmused ning valmisid juhendmaterjalid eesti ja inglise keeles:  

• toimusid regulaarsed tiimi koosolekud, kus otsustati, kuidas pidevalt muutuvas olukorras 

programmi võimalikult efektiivselt läbi viia, jaotati tööülesanded ning tegutseti ühiselt selle nimel, 

et osalejatele pakkuda võimalikult kvaliteetset osalemiskogemust; 

valmisid ÜRO matke õppevideod (5 videot) 2021. aasta teemade tutvustamiseks. 2021. Aasta 

ÜRO matkel said osalejad valida nelja teema/komitee vahel: UNHCR (ÜRO pagulasamet) 

Empowering Refugees Through Technology ; COP on UNFCCC (ÜRO kliimamuutuste 

raamkonventsiooni konverents) Nature-Based Solutions for Climate Change Mitigation and 

Adaptation; International Court of Justice (Rahvusvaheline  Kohus) 

Human Rights Violations in Regards to the Pandemic; UNSC (ÜRO Julgeolekunõukogu) 

Children and Armed Conflicts; Meedia esindajad 

• toimusid ÜRO matket tutvustavad online-infotunnid  (eesti- ja inglise keeles) õpetajatele; 

• infot sündmuse kohta levitati nii otsekontaktide, varasematel aastatel osalenute kaudu kui ka 

EstMUN Facebooki gruppides ning Maailmakooli kodulehe, Facebooki konto ning Mondo 

infokirjade kaudu.  

• ÜRO matke juhendmaterjal nii eesti kui inglise keeles on toimetatud ja kujundatud; 

• toimus rahvusvaheline online ÜRO matke  

• toimusid ÜRO matket tutvustavad külalistunnid sügisel 2021. Pakkusime tunde kahel teemal: ÜRO 

matke ettevalmistav töötuba: diplomaadiks ühe tunniga (töötuba III ja IV õppeastme noortele) 

ning ÜRO matke ettevalmistav töötuba: meedia võim ühiskonnas (töötuba Tartu linna koolidele; 

töötuba III ja IV õppeastme noortele). Tunde viisid läbi Andrei Pankratov ja Liisa Salekešina. 

Kokku toimus kahe kuu jooksul 9 külalistundi, milles osales enam kui 200 õpilast. Tunnid toimusid 

Tartu Raatuse Koolis, Värska Gümnaasiumis, Pärnu Ühisgümnaasiumis, Pärnu Kuninga Tänava 

Põhikoolis ja Tamsalu Gümnaasiumis. Külalistundide pakkumisega jätkame ka 2022. aastal, sest 

koolide huvi nende vastu on väga suur ning ühtlasi on see hea võimalus otse noortele ÜRO matket 

tutvustada ning tekitada huvi potentsiaalsetes osalejates suursündmusel osalemise vastu. 

Külalistunde on koolidel võimalik tellida Maailmakooli kodulehe tellimisvormi kaudu.   

 

 

Kulude ülevaade (detailsem finantsaruanne on esitatud aruande LISAs): 

• UNESCO ühendkoolide riiklik koordineerimine ja kommunikatsioon (palgafond): 5 729,64 EUR; 

• Rahvusvaheline kolmepäevane online ÜRO matke juunis 2021: 2 879,90 EUR 

• ÜRO matke töötoad/külalistunnid (ettevalmistus ja läbiviimine): 1 390,46 EUR 

Kokku: 10 000 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.youtube.com/results?search_query=estmun+2021
https://www.youtube.com/watch?v=Fmo3S-ZxzrA&t=15s
https://maailmakool.ee/uudised/uro-matke-2020-kolib-online/
https://maailmakool.ee/kulalistunnid-ja-tootoad/

