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AEF-i uudiseid
Kuidas on... kriminaalkohtus olla?
21.-25. märtsil viiakse Eestis esmakordselt
läbi
Rahvusvahelise
Kriminaalkohtu
simulatsioon
noortele,
mille
raames
pakutakse
põhjalikku
inimõiguste
ja
õigusmõistmise alast koolitust. Simulatsioon
põhineb
Rahvusvahelise
Kriminaalkohtu
reaalsetel kaasustel. Korraldavad sihtasutus
Unitas ning noorteühing Avatud Vabariik.
Rohkem infot kogu projekti kohta kodulehel
www.micc.ee
Väärtusarendus läbi vabatahtlikkuse
Tartu
Ülikooli
eetikakeskus
ja
AEF
kuulutavad Haridus- ja Teadusministeeriumi
väärtusarendusprogrammi
raames välja
konkursi "Väärtusarendus läbi vabatahtliku
tegevuse".
Konkurss
toimub
Euroopa
vabatahtliku tegevuse aasta 2011 raames
ja koostöös seda riiklikult koordineeriva
Siseministeeriumiga.
Lisainfo ja taotlusvormid Katrin Ennolt
katrin@oef.org.ee ning Avatud Eesti Fondi
koduleheküljelt.
Kehtna noored teevad kooli korda
AEF Noortefondi toel korraldas Raplamaal
Kehtna vallas tegutsev noorteühendus
Kehtna Valla Noortekogu talgupäevad, et
anda
parem
väljanägemine
kohaliku
põhikooli algklassiruumidele.
Noorte vabatahtliku ettevõtmise tulemusena
peaksid nimetatud kooli 1.-4. klassi lapsed
pärast
kevadist
koolivahega
õpinguid
jätkama rõõmsamates oludes kui seni.
Lisainfo: Kehtna Noortekogu juhatuse liige
Anabell Kinkar, anabell.kinkar@gmail.com
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

Open
Society
Foundations
(OSF): uudiseid võrgustikult
OSF-i stipendiumid
Kevadise värskusega on hea meelde
tuletada, et pakkumisel on mitmeid
toetusi ja stipendiume, millega saab
lähemalt tutvust teha siin kodulehekülje
alajaotuses.
Otseülekanne veebis (öökullidele)
Teemaks terrorism ja rahvusvaheline
õigus. Täpsemalt lugege siit. Ülekanne
hakkab 23.03 kell 18.30 (mis paraku
meie ajas tähendab kell 00.30 öösel).
Keda
siiski
väga
huvitab,
saab
järgnevad
poolteist
tundi
veeta
www.soros.org/live
saatel.
Kogu
ülekande aja saab panelistidelt Twitteri
kaudu
küsimusi
küsida,
kasutage
hastgai’i #AskOpenSociety
Hispaania sai hoiatuse
ÜRO Rassilise Diskrimineerimise Vastu
Võitlemise komitee saatis hoiatuse
Hispaania valitsusele, milles palub
politseil
avalike
kontrollreidide
läbiviimisel tähele panna, et mõned
etnilised grupid ei satuks teistest
rohkem tähelepanu alla. Lugege siit,
kuidas
Hispaania
politsei
nõuab
dokumente põhjendusel, et keegi „ei
näe hispaanlase moodi välja.“

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

Esimesed
aprillis!

kandideerimistähtajad

on

juba

Ärka talveunest, palun!
OECD raport riigivalitsemisest
Tutvuge raportiga, klikates sellele lingile.
Kriitikat
jagub
nii
kaasamise
kohta
ülevaltpoolt kui kodanikuühiskonna kui
terviku võimekuse kohta Eestis üldisemalt.
Lugege ka, mida arvab sellest halduslikust
aspektist
Garri
Raagmaa
Postimehes
ilmunud artiklis.
Näita Valgevenet – näita Euroopat!
Kas sa oled avara maailmavaatega inimene,
kellele meeldib avastada uusi kultuure? Kas
sa oled andekas kunstnik, kellele meeldib
oma
ideid
koos
teiste
loominguliste
inimestega rahvusvaheliselt jagada? Sel
juhul tasub osaleda konkursil, mis on
avatud
kunstnikele
Eestist,
Leedust,
Saksamaalt,
Rootsist
ja
Portugalist.
Kandideerida saab 30. aprillini.
Projekti Eesti partner on MTÜ Valgevene
Uus Tee. Lisainfo organisatsiooni kohta
www.valgevene.ee
„Üks maailm“ kõnetab sind
8.-17. märtsini
2011 toimus Prahas
igakevadine One World International Human
Rights dokumentaalfilmide festival, mis
seekord
keskendus
korruptsioonile,
keskkonnaküsimustele ja kodanikuõpetuse
tegutsemisvabadusele. Festivali loosungiks
oli
"Sinu energiat on vaja mujal".
Programmiga ja tänavuste võidufilmidega
saad tutvuda siin, hea filmi vaatamiseks
pole kunagi liiga hilja.
Kirjuta kodanikuühiskonnast
Eesti Kodanikuühiskonna nädal kuulutab
välja esseekonkursi „20 aastat Eesti
kodanikuühiskonda
–
Laulvast
Revolutsioonist
Teeme
Ärani.“
Esseel
pikkust 7500-8000 tähemärki, tähtaeg 4.
aprill,
ülejäänud
tingimuste
ja
kontaktandmetega tutvu siin.

http://europa.eu/volunteering/et

AEF-i toetusprogrammid
Noortefond
Taotle jooksvalt!
Ida-ida piiriülese koostöö programm
Taotle jooksvalt!
Kriisiprogramm
AEF-i kriisiprogrammi väikeprojektide
(taotlused suuruses kuni 18 865 eurot
ehk 295 000 kr) I poolaasta esimene
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.
Räägime pagulaste olukorrast Eestis.
Johannes
Mihkelsoni
Keskuse
projektijuht Juhan Saharov, kes räägib
pagulaste
olukorrast
Eestis
ning
keskuse hiljutisest õppereisist Leetu.
Järeleeter
18.03 Vikerraadios Huvitaja Maailma
kodanike raames olnud tundi saad
tagantjärele
kuulata
sellelt
lingilt.
Seekord räägiti kodanikualgatustest
ning Garage48-st.
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.

