
RIIGIEELARVELISE ERALDISE KASUTAMISE ARUANDE VORM

ANDMED TAOTLEJA KOHTA

Taotleja nimi: Arengukoostöö Ümarlaud MTÜ (AKÜ)

Registrikood: 80247016

Taotleja esindaja nimi: Agne Kuimet

Amet: Juhataja

Kontakttelefon: 56 909 722

E-posti aadress: agne@terveilm.ee

Tegevuste eesmärkide saavutamise, tulemuslikkuse ja elluviimise hinnang, seisuga 
1.09.2020

2020.  aastal  jätkas  Arengukoostöö  Ümarlaud  oma  põhikirjaliste  tegevustega,
organisatsiooni  eesmärgiks  on  arengukoostöö  poliitika  tõhustamine  ja  praktiline
edendamine ning avalikkuse teavitamine arengukoostöö eesmärkidest ja selles osalemise
võimalustest.  Alates kestliku arengu eesmärkide vastu võtmisest 2015. aastal on AKÜ
oma  tegevust  mõtestanud  ka  laiemalt  –  klassikalise  arengukoostöö  kõrval  töötame
kestliku  arengu  eesmärkidega  (KAEd) ehk  kolme  laiema  eesmärgi  nimel:  puhas
keskkond, mille saame enda lastele pärandada; õiglane ühiskond, kus hinnatakse inimest;
ja majandus, millest võidavad kõik. 

AKÜ kui 34 liiget koondav katuseorganisatsioon räägib täna arengukoostöö poliitikate
kujundamises  kaasa  laiapõhjalise  kodanikuühenduste  võrgustiku  nimel,  seda  nii
erinevates avaliku sektori asutustes riigi, ent ka kohaliku omavalitsuse tasandil. Oma töös
seadsime  AKÜ  eesmärgiks  arengukoostöö  vallas  tegelevate  kodanikuühenduste
võrgustumise  ja  tegutsemisvõimekuse  tõstmise  selleks,  et  Eesti  arengukoostöö  oleks
efektiivsem  –  ka  Covid-19  perioodil.  Selle  nimel  tegutsesime  nii  huvikaitse  kui
kommunikatsioonitegevuse  näol  nii  riiklikul  kui  rahvusvahelisel  tasandil.
Katusorganisatsioonina osales AKÜ Euroopa Liidu tasandi huvikaitsetöös läbi Concord
Europe võrgustiku, samuti läbi European Sustaineble Development Network`i. 

AKÜ  tegutses  2020.  aasta  esimeses  pooles  oma  kolmel  peamisel  tegevussuunal:
huvikaitsetöö,  avalik  teavitus  ja  liikmetöö.  Samas  klassikaliste  tegevuste  ja
koostööpartnerite kõrval laiendas organisatsioon oma tegevuste ja fookusteemade skaalat
eesmärgiga leida suuremat kõlapinda ja saavutada suuremat mõju selleks, et Eesti ja eesti
inimesed aitaksid kaasa kestliku arengu eesmärkide saavutamisse ka globaalsel tasandil.
Jätkasime Koalitsiooni Kestliku Arengu Heaks juhtimist, mis laiendab AKÜ võrgustikku



kaugemale klassikalistest arengukoostöö projektidega tegutsejatest. 2020. aasta suveks oli
koalitsioonil liikmeid 25, nende hulgas on nii eraettevõtteid, vabaühendusi kui riigi- ja
akadeemilisi asutusi. Aasta jooksul viis koalitsioon läbi teavituskampaaniaid ning jätkas
AKÜ,  Riigikantselei  ja  Tallinna  Ülikooli  eestvedamisel  kestliku  arengu
kaasamisplatvormi loomisega. Veebiplatvorm valmib 2021. aastal.

Aasta 2020 esimese pooles oli huvikaitsetöö seoses Covid-19 pandeemiaga mõnevõrra
tavapäratu.  Andsime  Välisministeeriumile  jooksvalt  vabakonna-poolset  sisendit  ja
soovitusi  arengukoostöö  efektiivseks  läbiviimiseks  eriolukorras.   Edastasime  oma
liikmete ja rahvusvaheliste võrgustike sõnumeid nii temaatilistel koosolekutel kui ka ka
amtlikul kohtumisel välisministriga. 

Tihendasime  jätkuvalt  koostöösuhteid  Keskkonnaministeeriumi  ja  Riigikantseleiga,
viimaks edasi kestliku arenguga seotud poliitikate sidususe temaatikat.  Aasta esimeses
pooles jätkasime tööd Riigikantselei säästva arengu komisjonis..

Riigieelarveline  toetus  võimaldas  AKÜl  katta  organisatsiooni  püsikulud  ja  tagada
pühendumise  sisulistele  tegevustele  AKÜ  kolmes  peamises  tegutsemisvaldkonnas.
Teiseks  tagas tegevustoetus  organisatsiooni  meeskonnale  tulemuste  saavutamiseks
vajalikud  töötingimused.  Uuel  perioodil  püüame  jätkuvalt  olla  valitsusele  ja
riigiinstitutsioonidele heaks partneriks arengukoostöö eesmärkide seadmisel. 

AKÜ hinnang 2020. I poolaastale tegevussuundade lõikes:

Tegevussuund A: AKÜ juhtimine, meeskonna ja organisatsiooni areng
AKÜ andis 2020.  aastal tööd läbivalt kokku 6-7 inimesele. Aasta alguses valiti AKÜle
uus juhatus, kuna üks senistest juhatuse liikmetest suundus tööle Välisministeeriumisse.
Organisatsiooni juhiti vaatamata eriolukorrale tulemustele orienteeritult. Aasta algul liitus
AKÜga  kolm  uut  töötajat:  kommunikatsioonijuht,  huvikaitsespetsialist  ning
maailmahariduse teavituse praktikant.

Tagatud  oli  organisatsiooni  finantsvõimekus.  AKÜ oli  osa  mitmetest  võrgustikest  nii
Eestis  kui  välismaal.  Liikmeskond  oli  kaasatud  AKÜ  tegevuste  planeerimisse  ja
seisukohavõttude kujundamisse. Suvel viidi läbi kolmepäevaline strateegiaprotsess, mille
käigus  valmis  meeskonna  ja  liikmetega  AKÜ  tegustemise  hea  tava  juhend  ning
indikaatoritega  tegevuskava.  Suvel  toimus  ka  AKÜ  üldkoosolek,  kus  kinnitati
aastaaruanne. Jooksvalt toimusid kohtumised AKÜ töötajate ja liikmete esindajate vahel.
AKÜ tagab pidevalt liikmetele jooksva ülevaate oma tegevustest läbi liikmelisti. 



AKÜ rahastuse jätkusuutlikkuse tagamiseks toimus pidev rahastamisvõimaluste otsimine.
2020. aasta esimeses pooles hakkasime tegema ettevalmistusi liitumiseks rahvusvahelise
arengurahastuse võrgustikuga Eurodad.

AKÜ on jätkuvalt  Säästva  Arengu  Komisjoni  esimees  ja  kuulub Avatud  Valitsemise
Partnerluse ümarlauda, Vabaühenduste Liidu võrgustikus seisame aktiivselt huvikaitsega
tegelevate katusorganisatsioonide eest. 

AKÜ on jätkuvalt  Riigikantselei  säästva  arengu  komisjoni  liige,  jätkates  lihtliikmena
senise komisjoni juhi, AKÜ juhatuse liikme Sigrid Solniku taandumise tõttu.

AKÜ oli rahvusvahelise huvikaitse-võrgustiku CONCORD liige ja lõi kaasa CONCORDi
sisulistes  töögruppides,  mis  tootsid  sisendit  nii  kohalikele  vabaühendustele  kui  ka
Välisministeeriumile.  Aasta  teises  pooles  plaanime  liituda  teise  rahvusvahelise
huvikaitse-võrgustikuga Eurodad, mis keskendub arengurahastuse mehhanismidele. 

AKÜ  on  rahvusvahelise  maailmakodanikuhariduse  võrgustiku  Bridge  47  liige,  mille
eesmärgiks on nii huvikaitse kohalikul, EU ja globaalsel tasandil kui ka partnerriikide
vabakonna võimestamine maailmahariduse kvaliteedi tõstmiseks. 

Tegevussuund B: Avalikkuse teavitamine. 
Kuna  lisaks  tegevustoetusele  saime  Välisministeeriumult  toetuse  ka
kommunikatsiooniprojektile,   oli  AKÜl  võimalik  lisaks  baastasemel  teavitustöö
tegemisele  –  kodulehe  ülalpidamisele,  valdkondliku  uudiskirja  väljasaatmisele,
sotsiaalmeediakanalite aktiivsena hoidmisele ja vajadusel infomaterjalide arendamisele –
tegeleda  ka  strateegilisemate  kommunikatsioonitegevustega.  Viisime  läbi  mitmeid
avalikkusele suunatud kampaaniaid (Covid-19 teemaline kampaania „Püsi kodus!“ ning
kestlikku tarbimist propageeriv „Väärt Vana“).

Planeerisime  ning  osaliselt  viisime  aasta  esimeses  pooles  ka  läbi  avalikke
arvamusküsitlusi  arengukoostöö  ja  maailmahariduse  teemadel.  Jooksvate
arvamusküsitluste  läbiviimisega  planeerime jätkata  ka 2021. aastal.  Arvamusküsitluste
tulemused on heaks sisendiks ka Välisministeeriumile arengukoostöö suuna arendamisel,
andes  signaali  Eesti  inimeste  teadlikkusest  ja  suhtumisest  riiklikult  koorineeritud
arengukoostöösse. Arvamusküsitluste raportid on kõigile kättesaadavad AKÜ kodulehel. 

Koos  kestliku  arengu  koalitsiooniga  tootsime  viis  videoklippi  kestliku  tegutsemise
võimaluste  kohta,  mida  kasutasime  edukalt  oma  kommunikatsioonitöös  ka  edaspidi.
Videotes  osalesid  Tallinna  Lennujaam,  Reet  Aus,  MTÜ Mondo,  Tallinna  Ülikool  ja
Telia. 



Tegevustoetuse abil korraldasime ka päevakajalisi koolitusi, mis eriolukorra tõttu erinesid
esialgselt planeeritust. Toimusid vabaühenduste turundusoskuste tõstmine koolitus ning
kaks  veebikoosolekute  ja  -koolituste  Zoomis  läbiviimise  oskuste  tõstmise  koolitust.
Viimane koolitus  osutus väga populaarseks  seoses Covid-19 olukorraga ning liikmete
huvi oli erakordselt suur. 

Seoses eriolukorraga jäi augustis  Arvamusfestivalil  Eesti 2035 teemalaval läbi viimata
Euroopa Komisjoni  ja  ELi  liikmesriikide  välisministeeriumite  koordineeritud SDG-de
kampaania,  kuid  eriolukorra  leevenedes  viisime  kampaania  läbi  septembris  Tartu
tudengipäevade raames. 

Jätkasime  avalikku  teavitustööd  maailmahariduse  valdkonnas,  viies  I  poolaastal
(maikuus)  koostöös  ERRiga  ETV2s  läbi  keskkonnakuu  filmiprogrammi,  mille
eesmärgiks  oli  tõsta  elanikkonna  teadlikkust  lisaks  keskkonna  teemadele  ka  laiemalt
kestliku arengu eesmärkidest.

Tegevussuund  C:  Liikmetöö. AKÜl  oli  2020.   aasta  esimeses  pooles  34  liiget,  kuna
võrgustikuga liitus Naiste Tugi- ja Teabekeskus. Lisaks  jätkasime 2018. aastal loodud
Koalitsiooni Kestliku Arengu Heaks juhtimisega, mis koondab tänaseks 25 globaalsest
kestlikust  arengust  huvitatud  suuremat  ja  väiksemat  organisatsiooni  nii  erasektorist,
vabakonnast  kui  avalikust  sektorist  (Riigikantselei,  Keskkonnaministeerium).
Korraldasime  AKÜ liikmetele  kolm koolitust  ja  kolm strateegiakohtumist,  toimus  ka
üldkoosolek. Koalitsiooni suunal toimus üks suurem strateegiakohtumine ning väiksemad
töörühmade  kohtumised.  Eriolukord  muutis  liikmetöö  suunda  ja  tegevusi,  kuid  mitte
üldisemaid eesmärke. 

Tegevussuund D: Huvikaitse. Tegevustoetus andis AKÜle võimaluse osaleda jooksvates
huvikaitseprotsessides – mõelda kaasa Välisministeeriumi poolt algatatud arengukoostöö
küsimustes ning tõstatada ise väga spetsiifilisi teemasid; osaleda Riigikantselei säästva
arengu komisjoni  ja  teiste  töörühmade  tegevuses  ning tegeleda  kontaktide  loomise  ja
AKÜ esindamisega erinevate huvirühmade juures. 2020. aasta I poolaastal osales AKÜ
aktiivselt  välispoliitika  arendusprotsessiides  (arengukoostöö  agentuuri  loomine,
eriolukorraga  kohanemine,  arengukoostöö  mõju  hindamine,  Aafrika  strateegia,
idapartnerluse  maastateegiad),  esindades  vabakonna  seisukohti  ja  avaldades  arvamust
rahvusvahelise  valdkonnaeksperdina.  Samuti  osalesime  aktiivselt  ja  jooksvalt
arengukoostöö  komisjoni  töös,  mis  oli  samuti  eriolukorra  tõttu  seotud  erakorraliste
väljakutsetega – planeeritud avatud voorude asemel piiratud voorude hindamisega.  

Huvikaitsetöö erifookus jäi Covid-19 seotud eriolukorrale: saatsime Välisministeeriumile



oma  seisukohad  arengukoostöö  arengutest  eriolukorras  (teavitusvoorude  tühistamine,
Covi-19 suunalised piiratud voorud).  Aasta  I  pooles pidime koos liikmetega kohtuma
Brüsselis Eesti  MEPi Sven Mikseri bürooga, ent Covid-19 pandeemia tõttu lükkasime
kohtumise 2021. aasta algusesse. 

2020. aasta  alguses avaldasid Välisministeerium ning Haridus- ja Teadusministeerium
koos rahvusvahelise  maailmahariduse  võrgustikuga GENE Network  Eestit  puudutava
esperthinnangu maailmahariduse olukorrast ja tulevikuvõimalustest. AKÜ osales GENE
analüüsi  protsessis  eksperdina,  olles  GENE  raportis  sisalduvate  soovitustele  sisendi
andjana.  Üheks  käega  katsutavaks  protsessi  tulemuseks  on  riikliku  maailmahariduse
platvormi loomine, mis Välisministeeriumi käe all

Maailmahariduse  võrgustiku  Bridge  47  liikmena  jätkasime  maailmakodanikuhariduse
lobimist ja valdkondlike vabaühenduste tugevdamist.

LISA Finantsaruanne kavandatud kululiikide ja summadega taotluse järgi ning tegelikud
kululiigid summadega kuludokumentide järgi maksete kaupa.

KINNITUSE ESITAMINE 
Kinnitan kõigi esitatud andmete ja dokumentide õigsust.

Taotleja esindaja nimi ja allkiri:

Agne Kuimet
1. septembril 2020
/allkirjastatud digitaalselt/


