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SA EESTI RAHVUSVAHELISE ARENGUKOOSTÖÖ KESKUS 

JUHATUSE OTSUS nr 1-2/58 

Vabariigi Valitsuse 16. detsember 2021. a määruse nr 122 “Arengu- ja humanitaarabi andmise tingimused ja kord” § 4 lõike 1 ja § 

8 lõike 2 punkti 1 ja 08.detsembri 2022 hindamiskomisjoni koosoleku protokolli nr. 4/6-6 alusel. 

1. Rahuldan järgmised taotlused arvestades hindamiskomisjoni ettepanekut: 

 

Nr 

Toetuse 

saaja  

Projekti nimetus Projekti eesmärk Toetuse 

suurus 

(eurodes) 

Abikõlblikkuse 

periood 

1.1 Tallinna 

Pelgulinna 

Riigigümnaa

sium 

“Maailmahariduse kursuste 

loomine Tallinna Pegulinna 

Riigigümnaasiumis” 

Projekti eesmärk on maailmahariduse 

kursuste loomine Tallinna Pelgulinna 

Riigigümnaasiumis.   

10 000 

 eurot 

01.02.2023 – 

31.12.2023 

1.2 Rakvere 

Riigigümnaa

sium 

„Lõimitud maailmaharidus“ Projekti eesmärk on maailmahariduse 

teemade käsitlemine lõimitult 

geograafia, bioloogia ja võõrkeelte 

õppes gümnaasiumi tasemel.. 

9 999 

eurot 

01.01.2023-

31.12.2023 

1.3 MTÜ Mondo „Maailmaharidus – teadlik 

tegutsemine õiglase, kestliku 

ja rahumeelse ühiskonna 

nimel (MHK11)“ 

Projekti eesmärgiks on Eesti laste ja 

noorte teadlikkuse tõstmine globaalse 

õigluse, kliimaõigluse ning vastastikuse 

sõltuvuse teemadel suurendades seeläbi 

noorte isiklikku vastutustunnet ning 

teadvustatud käitumist globaalsete 

kodanikena. 

30 000 

eurot 

01.03.2023-

31.12.2023 



 

1.4 MTÜ Peipsi 

Koostöö 

Keskus 

“Maailmahariduslikud 

rollimängud formaalse ja 

mitteformaalse õppe 

toetajana globaalse- ja 

kliimaõigluse teemades”  

Projekti üldiseks eesmärgiks on 

maailmahariduse edendamine Eesti 

koolides uuenduslike õppemeetodite 

kaudu, tutvustades eelkõige 

hariduslikke päris elus rollimänge ehk 

õpi-larpe globaalse õigluse ja  

kliimaõigluse teemal. 

27 521, 24 

eurot 

01.01.2023-

31.12.2023 

1.5 Valga 

Gümnaasium 

“Tekstiili teine hingamine 

ehk tekstiilijäätmete 50 

varjundit” 

Projekti eesmärk on aidata õpilasel 

mõista säästliku eluviisi tähtsust, 

suunata kogu kooliperet olema tark 

tarbija, et vältida kodumajapidamistes 

tekkivate riidejäätmete sattumist 

loodusesse ning osata maksimaalselt ära 

kasutada tekkivaid riidejäätmeid.  

9 174, 20 

eurot 

10.01.2023-

12.12.2023 

 

2. Jätan rahuldamata järgmised taotlused: 

Nr Toetuse saaja  Projekti nimetus Projekti eesmärk Otsus Märkused 

2.1 MTÜ GLOBE Eesti “GLOBE programmi ja 

keskkonnamõõtmisi 

tutvustav lauamäng” 

Projekti eesmärk on luua õpilastele ja 

koolidele suunatud keskkonda, sellega 

seotud probleeme ja 

keskkonnauuringuid tutvustav hariv 

lauamäng (paberkujul ja virtuaalne). 

Mitte 

rahuldada 

Taotlus ei vasta keskuse 

juhatuse 08.11.2022 

otsusega nr 1-2/49 

kinnitatud  taotlusvooru 

väljakuulutamise ja 

hindamisjuhendi punkti 

14. nõuetele, kuna sai  

koondhindeks alla 2,5. 



 

2.2 Tartu Ülikool „Rohepöörde 

tööriistakast praegustele 

ja tulevastele 

tulevikukujundajatele“ 

Projekti eesmärk on tõsta kohalike 

omavalitsuste esindajate ja 

keskkooliõpilaste teadlikkust 

rohepöördest, et edendada globaalset 

kliimaõiglust käsitlevat haridust. 

Mitte 

rahuldada 

Taotlus ei vasta keskuse 

juhatuse 08.11.2022 

otsusega nr 1-2/49 

kinnitatud  taotlusvooru 

väljakuulutamise ja 

hindamisjuhendi punkti 

14. nõuetele, kuna sai  

koondhindeks alla 2,5. 

2.3 ROBOGO MTÜ „Haridusrobootika 

programmi „Mängi 

hästi“ välja töötamine“ 

Uue haridusrobootika metoodika 

väljatöötamine, mis võimaldab 

üheskoos tegutseda Eesti lastel ja 

hetkel Eestis elavatel Ukraina 

sõjapõgenike lastel õppides läbi selle 

õiglust, solidaarsust, võrdlust ja 

rahvusvahelist mõistmist. 

Mitte 

rahuldada 

Taotlus ei vasta keskuse 

juhatuse 08.11.2022 

otsusega nr 1-2/49 

kinnitatud  taotlusvooru 

väljakuulutamise ja 

hindamisjuhendi punkti 

14. nõuetele, kuna sai  

koondhindeks alla 2,5. 

 

Haldusakti peale võib 30 päeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest arvates esitada halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse 

seadustikus sätestatud korras. 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Andrea Kivi 

juhatuse liige 

 

  


