ARENGUKOOSTÖÖPROJEKT
1. Projekti lühikokkuvõte
PROJEKTI NUMBER:

2005/11

I. TAOTLEJA ANDMED
Taotleja:

PÄÄSTEAMET

Põhitegevusala: Päästeamet on valitsusasutus Siseministeeriumi valitsemisalas, kes teostab riiklikku
järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud ulatuses ja korras. Päästeameti
tegevusvaldkondadeks on kriisireguleerimine ning päästetööde korraldamine ja tegemine ning muude
seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega pandud ülesannete täitmine.
Asutuse juht:

Mati Raidma, 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

Pangarekvisiidid: Rahandusministeeriumi a/a 10220028801019 Eesti Ühispank,
viitenumber 2500069057
II. PROJEKTI ANDMED
Nimi: “Eesti Päästemeeskonna ÜRO toetusmissioon Indoneesias” (“Estonian Disaster Relief Team UN
Support mission in Indonesia”)
Sihtriik: Indoneesia
Sisu kokkuvõte:
Projekti eesmärk on Eesti Päästemeeskonna lähetamine Indoneesiasse Calangi, et toetada Kagu-Aasia
katastroofi tagajärgede likvideerimisel ja tavapärase olukorra taastamisel töötavaid rahvusvahelisi
humanitaarabiorganisatsioone (OCHA, UNDP, WHO, WFP). Päästemeeskonna põhitegevus
katastroofipiirkonnas on eeltoodud organisatsioonidele tegevust ja koostööd tagavate logistiliste
funktsioonide kindlustamine.
Otsesed eesmärgid:
- ÜRO abiorganisatsioonide Calangi (Lääne-Sumatra) välilaagri toimimise tagamine;
- laagri elektrisüsteemide (generaatorid, kaablid, valgustus, elektritoide) funktsioneerimise tagamine;
- laagri sanitaartingimuste (dušid, WCd, prügimajandus) korras hoidmine;
- laagris elavate humanitaarabitöötajatele toitlustamise tagamine;
- järelevalve laagri funktsioneerimise tagamiseks töötavate kohalike töötajate üle;
- teiste ÜRO abiorganisatsioonide poolt läbiviidavate humanitaaroperatsioonide logistiline toetus;
- osalemine olukorra hindamismissioonide läbiviimisel piirkonnas.
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Projekt viiakse läbi kahe Päästemeeskonna liikmetest moodustatud 3-liikmelise grupi poolt ning missiooni
kestel vahetab üks grupp teise välja. Neli missioonil osalejat on läbinud rahvusvahelise
humanitaarpartnerluse (IHP) koostöö raames OCHA poolt korraldatud rahvusvaheliste missioonide
logistilise toetuse (nn UNDAC Support) treeningkursuse. Kolm missiooni liiget osalesid käesoleva aasta
jaanuaris Eesti Päästemeeskonna missioonil Indoneesias Banda Acehis.
Partnerid:
Eestis: Päästemeti kohalikud asutused, päästeteenistused, Välisministeerium;
Indoneesias: UN Office for the Coordination of Humaniatrian Affairs (OCHA) peakontor Genfis, esindus
Jakartas, missioon Banda Acehis
Välismaal: Norra Elanikkonnakaitse ja Hädaolukorraks Valmisoleku amet (Department for Civil Protection
and Emergency Preparedness, DCPEP)
Projekti kestus: aprill – juuli 2005, (missiooni eeldatav toimumise aeg 24. aprill - 21. juuni 2005)
Taotletav riiklik finantseerimine: 150 000 krooni
Omafinantseering: 221 100 krooni
Muu finantseering: ei ole ette nähtud
Projekti lisad:
Lisa 1. OCHA abipalve
Projekti täideviimise eest vastutav isik:

Allkiri

Jevgeni Jutkevitš, välissuhete büroo juhataja
+372 628 2058, jevgeni@rescue.ee

Kuupäev: 15.04.2005
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