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II. PROJEKTI ANDMED
Nimi: Rahvusvaheliste arengukoostöö ja humanitaarabi organisatsioonide toetamine vabatahtlike annetuste
tegemise kaudu:
arengukoostöö organisatsioonide ÜRO Lastefondi (UNICEF), ÜRO arenguprogrammi (UNDP), ÜRO
Rahvastikufondi (UNFPA), ÜRO naiste arengu fondi (UNIFEM), Doha arenguplaani sihtfondi (DDAGTF),
ÜRO tütarlaste hariduse algatuse (UNGEI), UNDP demokraatliku valitsemise usaldusfondi (DGTTF),
WTO tõhustatud koostööraamistiku (WTO Integrated Framework) ning humanitaarabi organisatsioonide
ÜRO
humanitaarasjade
koordineerimisbüroo
(OCHA),
ÜRO
kriiside
hindamisja
koordineerimismeeskonna (UNDAC), Rahvusvahelise Punase Risti Komitee (ICRC), ÜRO pagulaste
ülemvoliniku (UNHCR) 2009. aasta tegevuste toetamine.
Sihtriik: valdavalt arenguriigid
Kõneallolevad organisatsioonid tegelevad vaeseimate riikide arengule kaasaaitamise ja nende elanike
heaolu suurendamisega ning konfliktide ja looduskatastroofide tulemusena kannatanud tsiviilelanike
abistamisega.
Sisu kokkuvõte: Eesti on toetanud rahvusvahelisi organisatsioone läbi vabatahtlike rahaliste annetuste
alates 1996. aastast. Rahvusvahelise arengukoostöö eesmärkideks on vähendada vaesust, toetada
inimõiguste tagamist, parandada laste olukorda maailmas, abistada inimesi konfliktsituatsioonides ja
looduskatastroofides ning toetada arenevaid riike maailmas. Eelmainitud rahvusvaheliste organisatsioonide
tegevuse toetamine vastab Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi arengukava 2006–2010 poolt määratud
eesmärkidele ja meetmetele. Nende organisatsioonide tegevus on efektiivne ning üldtunnustatud nii teiste
doonorriikide kui ka abi saavate riikide poolt.
Jätkates annetuste tegemist rahvusvahelistele organisatsioonidele ja programmidele näitab Eesti, et lisaks
poliitilisele tahtele astub riik ka reaalseid samme toetamaks hädasolijaid kriisikolletes ja parandamaks
inimeste elujärge seal, kus rahvusvahelist abi kõige enam vajatakse.
Partnerid: ---------Projekti kestus: alates arengukoostöö komisjoni heakskiitvast otsusest kuni konkreetsete maksete
tegemiseni 2008.aastal.

Taotletav riiklik finantseerimine: 6 500 000 krooni
Sealjuures arengukoostöö organisatsioonidele 4 500 000 krooni (UNICEF – 800 000 krooni, UNDP –
700 000 krooni, UNFPA – 700 000 krooni, UNIFEM – 500 000 krooni, DDAGTF – 500 000 krooni,
UNGEI - 500 000 krooni, DGTTF – 400 000 krooni, WTO tõhustatud koostööraamistik – 400 000 krooni)
krooni ning humanitaarabi organisatsioonidele 2 000 000 krooni (OCHA – 400 000 krooni, UNDAC –
400 000 krooni, UNHCR – 600 000 krooni , ICRC – 600 000 krooni).
Omafinantseering: ----------Muu finantseering: ---------Projekti lisad:
Lisa 1: Eelarve 1 lehel 1 eks
Lisa 2: Välisministeeriumi põhjendused annetuste tegemiseks 3 lehel 1 eks
Projekti täideviimise eest vastutav isik: Marje Luup, EV Välisministeeriumi välismajanduse ja
arengukoostöö osakonna arengukoostöö büroo direktor, tel 637 7200
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