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AEF-i uudiseid
Ka eelarve võib olla kaasav
Mis on kaasav eelarvemenetlus, millised on
teiste riikide kogemused ja kuidas saaks
seda Eestis juurutada, räägitakse selgeks
EMSL-i kolmandas kevadkoolis eeloleval
nädalavahetusel. Oma nõuandeid jagavad
Suurbritannia kaasava eelarve ekspert Oli
Henman
(Suurbritannia
Big
Society
Network’i alaprojekt Your Local Budget),
lahendatakse praktilisi
ülesandeid,
sõna
saavad e-Riigi Akadeemia spetsialistid, kes
on kohandanud soovitusi Eesti oludele.
Kava ja esinejatega saad tutvuda siit.
Läheneb ICEGOV 2011 konverents
Septembri lõpus toimub e-Riigi Akadeemia
kaaskorraldusel ja Avatud Eesti Fondi toel
rahvusvaheline, enam kui 60 riigist ja 300
osalejaga
e-valitsemise
konverents
ICEGOV, mille peakorraldajaks on ÜRO
Ülikooli e-Valitsemise Keskus. Milliseid
kaastöid
ja
ettekandeid
konverentsile
oodatakse, loe täpselt www.icegov.org
Esimesed kandideerimistähtajad on juba
aprillis!
Teeme koos Tartus
18.-19. märtsil toimub Tartus projekti
„Teeme koos“ koolitus.
Detsembris
avalöögi saanud projekt tõi Tallinnas
esmakordselt
kokku
36
eestija
venekeelsete
koolide
huvijuhti
ja
vabaühenduste aktivisti. Lugege sellest
meie kodulehelt.
Hea võimalus hakkajatele maanoortele
Uus projekt nimega „Miks me seda teeme?“
ootab
osalejaid.
Märtsist
detsembrini
toimub 5 töötuba Eesti 15 - 26 aastastele
maa- ja väikelinnade noortele, kellel on
tekkinud või tekkis nüüd jälle küsimus, miks
ma ikkagi ühiskondlikult aktiivne olen. Kui
sina tahad sellel teemal arutleda ja
mõttekaaslasi leida, siis täida kärmelt enne
19. märtsi registreerimisvorm. Esimene
töötuba toimub 2. aprillil Tartumaal Rõngus,
kogu lisainfo siitsamast.

Open
Society
Foundations
(OSF): uudiseid võrgustikult
OSF-i stipendiumid
Kevadise värskusega on hea meelde
tuletada, et pakkumisel on mitmeid
grante ja stipendiume, millega saab
lähemalt tutvust teha siin kodulehekülje
alajaotuses.
Open Society Fellowship
Loe, milliseid uusi ja innovatiivseid
lähenemisi
ühiskonna
avatumaks
muutmise kohta jagavad Open Society
Fellowshipi liikmed siin. Oodatakse
originaalseid ideid, kui tahad liikmeks
kandideerida, siis tutvu tingimustega.

Euroopa ja maailm
Jaapan meie mõtetes
Annetusi
Jaapani
maavärinas
kannatada saanud inimestele saab teha
Eesti Punase Risti kogumiskontodele
1180001436
Swedbankis
ja
10220039608010 SEB-s märgusõna all
«Jaapani maavärin».
Vabatahtlikkuse aasta
Tuletame
meelde,
et
2011
on
kuulutatud
vabatahtlikkuse
aastaks
kogu Euroopas! Nüüd on valminud
Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta
2011 ametlik eestikeelne kodulehekülg
http://europa.eu/volunteering/et

AEF-i toetusprogrammid
Noortefond
Taotle jooksvalt!
Ida-ida piiriülese koostöö programm
Taotle jooksvalt!
Kriisiprogramm
Tähtajad selgunud!
AEF-i kriisiprogrammi väikeprojektide
(taotlused suuruses kuni 18 865 eurot
ehk 295 000 kr) I poolaasta esimene

Eesti keele klubid otsivad õpetajaid
Aprillis alustab keeleklubide projekt, mis on
suunatud
vene
õppekeelega
koolide
õpetajate eesti keele oskuse parandamisele.
Klubitegevusest on võimalik osa võtta 24
vene õpetajal, kes on huvitatud eesti keele
praktiseerimisest ja kelle eesti keele oskus
vastab vähemalt B1-tasemele. Kõigest
täpsemalt siit, kandideerimine lõpeb 18.
Märtsil!

Ärka talveunest, palun!
Avaliku ruumi risustamise vastu
Memokraadi blogis ilmunud värske arutlus,
mille seisukohti jagab ka Avatud Eesti Fond.
Kuidas
täpselt
solvavatele
netikommentaaridele piir seada ja mil moel
peaks
hakkama
hiljem
autentimine
toimuma, on vaieldav, küll aga on selge, et
midagi tuleb ette võtta. Lugeda saad siit. Ja
kui ülejäänud blogi veel lugemata, siis
soovitame soojalt.
Kirjuta kodanikuühiskonnast
Eesti Kodanikuühiskonna nädal kuulutab
välja esseekonkursi „20 aastat Eesti
kodanikuühiskonda
–
Laulvast
Revolutsioonist
Teeme
Ärani.“
Esseel
pikkust 7500-8000 tähemärki, tingimuste ja
kontaktandmetega tutvu siin.

taotlustähtaeg on möödas, teiseks
tähtajaks on 2. mai.
Enam kui 18 865 euro (295 000 EEK)
suurusi taotlusi võetakse endiselt vastu
jooksvalt.
***
Eeter:
AEF minutid igal kolmapäeval kell 10
Kuku raadios.
Vabaühenduste liidu EMSL juhataja
Urmo
Kübar
räägib
kaasavast
eelarvemenetlusest ning sellele teemale
keskenduvast EMSL-i kevadkoolist, mil
toimub juba sel nädalavahetusel.
Ajaveeb
Meie mõtted siin:
avatudeestifond.wordpress.com
Twitter:
Kevade saabudes säutsume
tihedamini:
twitter.com/avatudeestifond

järjest

Facebook
Tulge meie uude koju! Tere tulemast!

Avatud Eesti Fond toetab ja viib ellu algatusi, mis aitavad kaasa
avatud ühiskonna arengule Eestis ja mujal
Estonia pst 5A, 10143 Tallinn;
tel 6313791 ja 6155700; e-post info@oef.org.ee; veeb www.oef.org.ee
AEFi listiga saab liituda ja listist lahkuda siin.
Open Society Foundations’i infokirjaga saab liituda siin.

