HUMANITAARKOOSTÖÖPROJEKT
1. Projekti lühikokkuvõte
PROJEKTI NUMBER:

2007/7

I. TAOTLEJA ANDMED
Taotleja:

PÄÄSTEAMET

Põhitegevusala:
Päästeamet on valitsusasutus Siseministeeriumi valitsemisalas, millel on
juhtimisfunktsioon päästealal ning mis teostab riiklikku järelevalvet ja kohaldab riiklikku sundi seaduses
ettenähtud alustel ja ulatuses. Päästeamet vastutab rahvusvahelise kriisireguleerimise eest päästealal ning
tagab Eesti valmisoleku rahvusvahelistele humanitaarkriisidele reageerimisel Eesti Päästemeeskonna
kaudu.
Asutuse juht:

Kalev Timberg, peadirektor

Aadress:

Raua 2 10124, Tallinn

Telefon, faks:

+372 628 2000
+372 628 2099

Registreerimisnumber: 70000585

E-post: rescue@rescue.ee
Kodulehekülg: www.rescue.ee

II. PROJEKTI ANDMED
Nimi: “Eesti Päästemeeskonna võimekuste arendamine Rahvusvahelise Humanitaarpartnerluse
operatsioonides osalemiseks” (“Development of the Estonian Disaster Relief Team (EDRT) capacities for
the participation in the International Humanitarian Partnership (IHP) operations”)
Sihtgrupp: ÜRO ja teiste rahvusvaheliste humanitaarorganisatsioonide töötajad ning nende kaudu
looduskatastroofi või muu kriisi tõttu kannatanud elanikud.
Sisu kokkuvõte:
Projekt on suunatud Eesti Päästemeeskonna (EDRT) võimekuste ja oskuste arendamisele, mis võimaldab
Eestil osaleda Rahvusvahelise Humanitaarpartnerluse (IHP) operatsioonides.
Otsesed eesmärgid:
- tagada Eesti riigi panus humanitaartegevusse läbi osalemise Rahvusvahelise Humanitaarpartnerluse
(IHP) operatsioonides;
- arendada
EDRT
materiaaltehnilist
baasi
võimaldamaks
osalemist
Rahvusvahelise
Humanitaarpartnerluse (IHP) operatsioonides;
- arendada ja tugevdada EDRT liikmete koolitus- ja välismissioonideks valmisoleku taset;
- tõsta siseriiklikku kriisireguleerimisvõimekust;
- tõhustada koostööd IHP liikmesriikidega, eelkõige Põhjamaadega ning omandada rahvusvaheliste
humanitaarmissioonide, sh. ka ühismissioonide, kogemusi (missioonide ettevalmistamine ja
läbiviimine, siseriiklikud protseduurid, logistika, Eesti päästemeeskonna tegevus jne) .

Projekt kujutab endast päästeala arengusuundadele 2008-2011 ja Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi
arengukavale 2006–2010 põhinevat kolmeaastast investeeringute ja koolitusprogrammi. Projekt viiakse läbi
Päästeameti ametnike poolt Eesti Päästemeeskonna (EDRT) “brändi” all.
Partnerid:
Eestis: Välisministeerium

Välismaalt: IHP liikmesriigid, ÜRO humanitaarasjade koordineerimise büroo (OCHA), rahvusvahelised
organisatsioonid – IHP kliendid
Projekti kestvus: projekt on kavandatud kolmeaastasena – 1. aprill 2007 – 31. detsember 2009, võimaliku
pikendusega aastani 2011
Taotletav riiklik finantseerimine: 3 646 428 krooni, sh. 2007. a. – 969 844 krooni, 2008. a. – 1 248 792
krooni, 2009. a. – 1 427 792 krooni.
Omafinantseering: 3 621 000 krooni, sh 2007. a. – 370 000 krooni, 2008. a. – 1 016 000 krooni, 2009. a.
– 2 235 000 krooni.
Projekti lisad:
Lisa 1. IHP moodulite kirjeldus, inglise keeles, 8 lk, 1 eks
Lisa 2. Projekti koondeelarve ja eelarved aastate kaupa, 5 lk, 1 eks
Lisa 3. Soetatava varustuse tabelid, 6 lk, 1 eks.
Projekti täideviimise eest vastutav isik: Jevgeni Jutkevitš, välissuhete büroo juhataja
+372 628 2058, jevgeni@rescue.ee
Allkiri

Kuupäev: 14. märts 2007

