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1. Projekti lühikokkuvõte
PROJEKTI NUMBER: 2007/4
I. TAOTLEJA ANDMED
Taotleja: MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud

Põhitegevusala:
Arengukoostöö Ümarlaud (edaspidi: AKÜ) on arengukoostööst huvitatud ja selle valdkonnaga tegelevate
organisatsioonide vabatahtlik ühendus. AKÜ põhieesmärgiks on arengukoostöö alase poliitika tõhustamine, praktiline
edendamine ja avalikkuse teavitamine arengukoostöö eesmärkidest ning selles osalemise võimalustest.
Asutuse juht: Anu Eslas

Registreerimisnumber: 80247016

Aadress: Estonia pst. 5a, Tallinn 10143
Telefon: 6 419 678, Faks: 6 306 616, E-post: info@terveilm.net

II. PROJEKTI ANDMED

Nimi: Maailmahariduse projekt GLEN (Global Education Network of Young Europeans).

Sihtriik: GLEN on maailmahariduse projekt ja seega peamiselt suunatud Eestile. Oluline osa GLEN projektist viiakse
2007. aastal ellu Gruusias, Lõuna-Aafrika Vabariigis, Ugandas, Moldovas ja Indias, kus Eesti GLEN osalejad teevad
eelnevalt heaks kiidetud projektides tööd, millele järgneb teavitustegevus Eestis.

Sisu kokkuvõte:
Maailmahariduse projekt GLEN on ellu kutsutud 2003. aastal Saksa organisatsiooni ASA ja 7 uue ELi liikmesriigi
partnerorganisatsiooni poolt. GLENi eesmärgiks on edendada solidaarset, õiglasemat ja säästlikku maailmakäsitlust
Euroopa noorte seas vabatahtlikku töö abil arenguriigis. GLENi partnerorganisatsioonide tegevusvaldkonnaks on
teavitustöö arengumaade probleemidest ja riikide vastastikusest sõltuvusest, mõjudest ja tagajärgedest. 2006. aastal
laienes partnerorganisatsioonide ring Malta, Austria, Prantusmaa ja Sloveenia kodanikeühenduste näol.

Projekti peamiseks eesmärgiks on tõsta Eesti inimeste teadlikkust arenguprobleemidest vaesemates riikides ja
arengukoostöö olulisusest riikide ja rahvaste vahelises suhtlemises. Projekt võimaldab tudengitel ja noortel
professionaalidel teha oma erialalist tööd arenguriigis, saada oluline kultuurivahetuse ja koostöö kogemus ning
seejärel aktiivselt osaleda solidaarse mõtteviisi edendamisel Eestist.

Projekti eesmärkide saavutamiseks osalevad viis eesti noort (vanuses 21-30) projekti partnerite poolt eelnevalt
heakskiidetud kolmekuulistes kogukonnaprojektides arenguriikides. Tööd tehakse kohaliku organisatsiooni kutsel ja
juhendamisel ning tandemkaaslasega Saksamaalt. Eesti jaoks on 2007. aastaks välja valitud kodusõjast naasnute
reintegratsiooni projekt Ugandas, maaturismi edendav projekt Gruusias, maapiirkondade kommunikatsioonikorraldust
tõhustav projekt Indias, orgaanilise põllumajanduse alane projekt Moldovas ning õiglase kaubanduse projekt LõunaAafrika Vabariigis. Enne lähetust toimub 2 viiepäevalist intensiivset koolitust maikuus Sloveenias ja juuni keskel
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Saksamaal, kus valmistatakse osalejaid ette uues keskkonnas toimetulekuks ja edukaks projekti elluviimiseks. Peale
lähetust osalevad osalejad tagasivaataval seminaril 2008. aasta kevadel, kus vahetatakse kogemusi ning töötatakse
välja meetodeid maailmahariduse edendamiseks.

Kokku saadetakse 59 GLEN projekti tööle ca. 130 Saksa ja

ELi liikmesriikide noort inimest. Vabatahtliku töö

lõppedes arenguriigis jätkavad osalejad kodumaal teavitustööga partnerorganisatsiooni juhendamisel ja kaasabil.
GLENi projektist on seni osa võtnud kaheksa eestlast, kes on viibinud lähetustel Ghanas, Malawis, Lõuna-Aafrika
Vabariigis, Gruusias, Kamerunis.
Partnerid:
GLEN on Saksa organisatsiooni ASA ja uute Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikuühenduste ühisprojekt. Projekti
koordinaator on ASA-Programm (http://www.asa-programm.de) - maailmaharidusega tegelev pikaajalise
kogemusega saksa organisatsioon.

Projekti partnerorganisatsioonid on Arengukoostöö Ümarlaud (Eesti),

maailmahariduse organisatsioon GLEN Latvia (Läti), Lithuanian Kolping Society (Leedu), PHO- Polish Humanitarian
Organisation (Poola), Tabita (Slovakkia), HUN-IDA Hungarian-International Development Assistance (Ungari), INEX Association for Voluntary Activities (Tšehhi), BECI – Enseignement Agricole Francais (Prantsusmaa), Third World
Group (Malta), Slovene Philantropy (Sloveenia) ja Horizont 3000 (Austria).

Projekti kestus:
1. aprill 2007 – 31. mai 2008
Projekti kestvus on sõltuvuses ettevalmistavate ja järelseminari toimumisaegadest. 1. ettevalmistusseminar toimub
aprillis ning 2007. aasta GLEN tsükli järelseminar toimub märtsis-aprillis 2008. Koordineerimisega seotud kulutused
(koordinaatori töötasu, telefonikompensatsioon ja raamatupidamiskulud) on määratud 12 kuuks (1.juuni 2007-31. mai
2008), kuna GLEN 2006 eelarve katab projekti koordineerimisele minevad kulutused aprillis 2007ja mais 2007.

Taotletav riiklik finantseerimine:

406 900 EEK

Projekti kogumaksumus:

406 900EEK

Projekti lisad:
Lisa 1: GLEN 2007 Eelarve tabel
Lisa 2: GLEN 2007 Projektikirjeldused

Projekti täideviimise eest vastutav isik: AKÜ koordinaator Anu Eslas
Projekti koordinaator Eestis: Annika Räim
Projekti kontaktisik Arengukoostöö Ümarlauas: Anu Eslas

Anu Eslas

Annika Räim

Kuupäev: 06.02.2007
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