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II. PROJEKTI ANDMED
Nimi: Maailmahariduse projekt GLEN. Inglise keeles Global Education Network of Young Europeans.
Sihtriik: GLEN on maailmahariduse projekt ja seega peamiselt suunatud Eestile. Oluline osa GLEN
projektist viiakse 2005. aastal ellu Gruusias, Lõuna-Aafrika Vabariigis ja Tansaanias, 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 seitsme 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.
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 kolm eesti noort (vanuses 21-30) projekti partnerite poolt
eelnevalt heakskiidetud kolmekuulistes kogukonnaprojektides. Tööd tehakse kohaliku organisatsiooni
kutsel ja juhendamisel ning tandemkaaslasega Saksamaalt. Eesti jaoks on 2005. aastaks välja valitud
muuseumipedagoogika projekt Gruusias, IT-alane projekt Lõuna-Aafrika Vabariigis ja loovushariduse
projekt Tansaanias. Enne lähetust toimub 2 intensiivset koolitust Saksamaal ja Tšehhis, kus valmistatakse
osalejaid ette uues keskkonnas toimetulekuks ja edukaks projekti elluviimiseks.
Kokku saadetakse GLEN projektidele tööle 22 Saksa ja uute ELi liikmesriikide tandemit 18 erinevasse
riiki. Vabatahtliku töö lõppedes arenguriigis jätkavad osalejad kodumaal teavitustööga
partnerorganisatsiooni juhendamisel ja kaasabil. GLENi projektist on osa võtnud eelmisel aastal juba kolm
eestlast. 2005. aastal on Arengukoostöö Ümarlaud osalenud projekti kõikides etappides
partnerorganisatsioonina.
Partnerid:
GLEN on Saksa organisatsiooni ASA ja seitsme uue Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikuühenduse
ühisprojekt. Projekti koordinaator on ASA-Programm (http://www.asa-programm.de) - maailmaharidusega
tegelev pikaajalise kogemusega saksa organisatsioon. Projekti partnerorganisatsioonid on Arengukoostöö
1

Ümarlaud (Eesti), keda esindab projektitaotlejana Avatud Eesti Fond, Strategy (Läti), Environmental
Information Centre (Leedu), PHO- Polish Humanitarian Organisation (Poola), Tabita (Slovakkia), HUNIDA (Ungari) ja INEX - Association for Voluntary Activities (Tšehhi).
Projekti kestus:
Märts 2005 - märts 2006
Taotletav riiklik finantseerimine:

220 800 EEK

Omafinantseering:

12 400 EEK

Muu finantseering:
ASA:
Saksa Arengu- ja majandusministeeriumi toetus kogu GLEN 2005 projektile:
sellest Saksa tandempartnerite toetus, kellega Eesti osalejad projekti läbiviivad:

9 200 EEK
300 000 EUR
20 647 EUR

Partnerorganisatsioonide omafinantseeringu olemasolu ja maht pole käesoleva taotluse hetkel veel teada.
Projekti lisad:
Lisa 1: GLEN projekti Eesti eelarve 2005
Lisa 2: GLEN 2005 projektikirjeldused
Lisa 3: GLEN 2004 osalejate muljed
Projekti täideviimise eest vastutav isik: Riina Kuusik
Allkiri

Kuupäev: 15. veebruar 2005
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