HUMANITAARABIPROJEKT

1. Projekti lühikokkuvõte
PROJEKTI NUMBER: 2007/12
I. TAOTLEJA ANDMED
Taotleja:

SISEKAITSEAKADEEMIA

Põhitegevusala: Sisekaitseakadeemia on Siseministeeriumi hallatav sisekaitseline
rakenduskõrgkool, eemärgiga ausate ja pädevate riigiametnike koolitamine ning avaliku
teenistuse arendustegevusega kaasa aitamine arengule ja turvalisele elule Eesti riigis.
Tegevusvaldkondadeks
on
kõrghariduse
omandamise
võimaldamine
rakenduskõrgharidusõppe ja Vabariigi Valitsuse nimetatud magistriõppe õppekavade
alusel; kutsekeskhariduse omandamise võimaldamine keskhariduse baasil läbiviidava
kutsekeskhariduse õppekavade alusel; rakendusuuringute läbiviimine ja arendustegevus
riigi sisejulgeoleku ja teiste avaliku teenistuse valdkondades ning täiendkoolituse
läbiviimine ja korraldamine.
Asutuse juht:
70004465

Priit Männik, rektor

Aadress:

Kase 61 12012, Tallinn

Telefon:
Faks:

+372 6965644
+372 6965543

Registreerimisnumber:

E-post : info@sisekaitse.ee
kodulehekülg: www.sisekaitse.ee

Pangarekvisiidid: Rahandusministeeriumi a/a 10220004799019 Eesti Ühispank,
viitenumber 2100008036
II. PROJEKTI ANDMED
Nimi: “IHP välilaagriülemate kursus” (“IHP Camp Managers Course”)
Sihtriik: Rahvusvahelise Humanitaarpartnerluse (IHP) riigid
Sisu kokkuvõte:
Projekti eesmärk on Rahvusvahelise Humanitaarpartnerluse (IHP) välilaagriülemate
koolitamine nende tõhusamaks rakendamiseks rahvusvaheliste humanitaarabi
missioonide korral
Otsesed eesmärgid:
- luua ühtne arusaam IHP töömeetoditest, protseduuridest ja eetikast;
- toetada OCHA-t selle humanitaartegevuses;

-

-

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);
omandada rahvusvaheliste koolituste korraldamise kogemus.

Projekt realiseeritakse läbi teoreetilise ja praktilise koolituse, mis toimub Päästekooli
õppehoones ja praktilise õppuse, mis viiakse läbi kooli õppeväljakul.
Projekt viiakse läbi SKA Päästekolledži Päästekooli ja Eesti Päästemeeskonna
ühistegevusena. Lektoriteks/instruktoriteks on Rahvusvahelise Humanitaarpartnerluse
(IHP) ja Eesti Päästeemeeskonna spetsialistid ning kutsutud lektorid ÜRO
organisatsioonidest.
Partnerid:
Eestis: Päästeamet, Eesti Päästemeeskond (EDRT), Välisministeerium
Välismaal: OCHA Field Coordination Support Section (FCSS), Maailma Toiduprogramm
(WFP), IHP riigid
Projekti kestus: 2 kuud (25.05–29.06.2007), kooli poolsed ettevalmistused ja kulutused
algasid 01.02.07.
Kursuse kestus: 5 päeva (25.-29.06.2007)
Taotletav riiklik finantseerimine: 169 888,80 krooni
Omafinantseering: 42 800,00 krooni
Muu finantseering: 30 000 krooni
Projekti lisad:
Lisa 1. Projekti ajagraafik
Lisa 2. Kursuse programm
Lisa 3. Projekti eelarve

Projekti täideviimise eest vastutav isik:

Allkiri

Tarmo Marvet, Päästekooli koolitusjuht
(+372) 322 8452, tarmo.pk@v-maarja.ee

Kuupäev: 07.05.2007

