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Tegevuste eesmärkide saavutamise, tulemuslikkuse ja elluviimise hinnang (kuni 1 lk)

Toetuse periood: 01.02.2022-31.12.2022

Toetuse eesmärgid perioodil 1. veebruar - 31. detsember 2022:

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

● toetada gümnaasiuminoortele mõeldud 2022. aasta ÜRO matke programmi toimumist riiklikul ja
rahvusvahelisel tasandil ning seeläbi tõsta ÜRO-alast teadlikkust Eesti noorte ja õpetajate 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, tulemuslikkuse ja eesmärkide saavutamisele:

2022. aastal keskendus ÜRO matke järgmistele teemadele: Poola-Valgevene piirikriis, toiduga
kindlustatus ja naiste õiguste kaitse ning majanduslik võimestamine maailmas. Aasta alguses
salvestasime kolm intervjuud ekspertidega, et tulevasi delegaate teemadesse sisse juhatada.
Intervjueerijaks oli Andrei Pankratov, Estonian Model United Nations peasekretär ning
intervjueeritavateks Välisministeeriumi poliitikaosakonna vanemnõunik Kärt Juhasoo-Lawrence, Maaelu
Ministeeriumi välissuhete osakonna nõunik Galina Uibos ning inimõiguste aktivist Ali Afzali.
Intervjuusid on võimalik järele vaadata Mondo Maailmakooli Youtube`i kanalil.

Kevadel viisime läbi kaks piirkondlikku ÜRO matket tutvustavat sündmust – 18.03 Tallinna
Humanitaargümnaasiumis ja 25.03 Narva Soldino Gümnaasiumis. Osalejaid oli enam kui 70 ja enam kui
kümnest koolist üle Eesti. Sündmused viisid läbi Estonian Model United Nations tiimiliikmed – Andrei
Pankratov ja Liisa Salekešina. Lisaks jagas varasema aasta osaleja kogemust Anna Linda Elvre, kes sel
aastal osales ÜRO matkel juba korraldustiimi liikmena.

https://unesco.ee/uhendkoolide-vorgustik/
https://vm.ee/sites/default/files/Estonia_for_UN/Rasmus/valispoliitika_arengukava_01.07.2020.pdf
https://vm.ee/sites/default/files/Estonia_for_UN/Rasmus/valispoliitika_arengukava_01.07.2020.pdf
https://vm.ee/sites/default/files/content-editors/valisministeeriumi_arengukava_2019-2022.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUxVs4_vHL3O1T4ULxyDgTNS5tO1vY9H-


2022. aastal õnnestus ÜRO matke üle kahe aasta läbi viia füüsilise kohtumisena. Sündmus toimus
28.04-01.05.2022 Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis. Osales enam kui 50 õpilast Eestist, Lätist ja Leedust,
lisaks 10-liikmeline korraldustiim ja täiskasvanud saatjad Lätist ja Leedust. Estonian Model United
Nations tiimist olid komiteede eestvedajateks: Andrei Pankratov, Liisa Salekešina, Viktoria Iškina, Hanna
Sähka, Oryna Kozmenko, Anna Linda Elvre ning tiimi toetas ja tehnilise korraldusega tegeles UNESCO
ühendkoolide võrgustiku koordinaator Kärt Leppik.

ÜRO matke avasime välisminister Eva-Maria Liimetsa videotervitusega, lisaks olid delegaate tervitamas
Hanna-Liis Kaarlõp UNESCO Eesti Rahvuslikust Komisjonist, Diana Tamm MTÜst Mondo ning Saarde
vallavanem Külli Karu. ÜRO matke tegevused toimusid komiteedes (UNDP, UN Women, ICJ) ja
meediatiimis ning ESTMUN Times`ist sai ülevaate toimunud aruteludest ning istungitest vabal ajal
toimunust. Sündmuse lõputseremoonial tunnustasime silmapaistvamaid delegaate ja ajakirjanikke.

Osalejate ning korraldustiimi tagasiside põhjal võime öelda, et sündmus läks igati korda. Noored pidid
küll mugavustsoonist välja tulema, et end istungiteks ette valmistada, inglise keeles oma riigi seisukohti
esindama ning tegutsema etteantud formaadis (kasutama sobivaid termineid, käitumisjuhiseid jms), kuid
osalejad hindasid kõrgelt professionaalseid komiteede ja meediatiimi eestvedajaid ning programmi sisu ja
korraldust tervikuna.

Infot ÜRO matke ja sellele eelnenud tegevuste kohta levitasime nii otsekontaktide, varasematel aastatel
osalenute kaudu kui ka EstMUN Facebooki gruppides ning Maailmakooli kodulehel, Facebooki konto,
UNESCO ühendkoolide võrgustiku listi ning Mondo infokirjade kaudu.

Väljakutseks järgnevatel aastatel on ÜRO matket tutvustavateks külalistundideks, piirkondlikeks
sündmusteks ning rahvusvaheliseks suursündmuseks piisavate vahendite leidmine. Ootused koolide poolt
on korraldustiimile ja võrgustiku koordineerijatele kõrged ning tuleb leida lahendusi, et oleks vahendeid
nii eeltegevusteks kui ka suursündmuse enda läbiviimiseks. Käesoleval aastal kaasrahastas ÜRO matke
suursündmust 5400 euro ulatuses Euroopa Komisjon MTÜ Mondo projekt 1Planet4All raames.

Kulude ülevaade (finantsaruanne on esitatud aruande LISAs):
● UNESCO ühendkoolide riiklik koordineerimine ja kommunikatsioon (palgafond): 5 686,50 EUR;
● Rahvusvaheline kolmepäevane online ÜRO matke 28.04-01.05.2022: 1 940,04 EUR
● ÜRO matke külalistunnid koolidele (läbiviijate tasud & transpordikulu): 1 507,70 EUR
● ÜRO matke formaadiks ettevalmistavad seminarid kevadel 2022: 865,76 EUR

Kokku: 10 000 EUR

LISA Finantsaruanne kavandatud kululiikide järgi ning tegelikud kululiigid summadega.

KINNITUSE ESITAMINE 
Kinnitan kõigi esitatud andmete ja dokumentide õigsust.
Taotleja esindaja nimi ja allkiri:
Diana Tamm, juhatuse liige /digiallkirjastatud/
Kuupäev: /digiallkirja kuupäev/

https://hannasahka.wixsite.com/estmuntimes?fbclid=IwAR10XEwN8dx5QIlzRg3ZZhnCn7sVYBFXd0loO-wZKEFtex98SYJvQyHL_Fk

