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AEF-i uudiseid
Kaks suurt naabrit otsivad dialoogi
28. ja 29. märtsil ehk eile ja täna on
Tšehhis Prahas koos esmakordselt koos
enam kui 60 Euroopa Liidu ja Venemaa
kodanikuühenduste esindajat, et panna
ametlik alus Euroopa Liidu ja Venemaa
Kodanikuühiskonna Foorumile. Eestist on
kohal ka AEF-i juhataja Mall Hellam ning
AEF-i stipendiaat Jevgeni Krištafovitš
noorteühingust Avatud Vabariik.
Tutvuge kindlasti ka selle olulise ürituse
koduleheküljega, kust saate soovi korral
vaadata ka otseülekannet!
Värskeid muljeid uutest oskustest
Lugege
AEF
ajaveebi
–
viimase
sissekande autor Kristiine Kukk osales
möödunud
nädalal
Rahvusvahelise
Kriminaalkohtu ehk MICC (www.micc.ee)
simulatsioonil ja tuli tagasi paljude
mälestuste ja uute oskuste võrra
rikkamana.
Kui see loetud, siis liikuge Ivar Tallo
stsenaariumi
juurde,
mis
kirjeldab
kaasava
eelarve
üht
võimalikku
rakendusviisi Eestis. Lugege siit.
Valimisvaatluse järeldused
Seekordsetel valimistel esines hulgaliselt
kehtetuks tunnistatud hääletussedeleid –
4783.
Eeskätt
jättis
soovida
jaoskonnakomisjonide
ettevalmistus,
järeldab ühing Korruptsioonivaba Eesti
oma kokkuvõtetes. Lugege siit.
Tubli tegu sain tunnustust
AEF-i
Noorte
ja
kodanikuhariduse
programmi toel korraldas Raplamaal
Kehtna vallas tegutsev noorteühendus
Kehtna Valla Noortekogu talgupäevad,
et anda parem väljanägemine kohaliku
põhikooli algklassiruumidele.
Kehtna põhikooli algklasside õpilased
said õppeaasta viimast kooliveerandit
alustada
uuenenud
ning
rõõmsavärvilistes klassiruumides. Seda
toredat algatust pani tunnustavalt tähele

Open
Society
Foundations
(OSF): uudiseid võrgustikult
Moving Walls 18
Pikkade
traditsioonidega
ja
piire
nihutava
fotonäituse
keskmes
on
seekord identiteedi ja kodu vahelised
suhted. Osaleb 7 fotograafi, kelle
kaamerasilm on püüdnud kinni nii
avalikke kui isiklikke intiimseid hetki.
Aga pildid räägivad rohkem kui sõnad,
veenduge ja vaadake ise.
Kohus Punaste Khmeeride üle
Kambodžas 20. sajandi ühe verisema
režiimi ehk Punaste Khmeeride üle ei
ole jätkuvalt õiglaselt kohut mõistetud.
Paraku on kohtualustel Kambodža
valitsuse toetus, mis antud juhul asub
kõrgemal
seadustest.
Lugege siit,
milline
keeruline
olukord
seoses
kohtuprotsessiga valitseb. Muide, kas
teadsite,
et
Kambodža
koolide
ajalootundides
Punaste
Khmeeride
režiimi peaaegu üldse ei puudutata?

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».

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.

ka Maaleht.
Väärtusarendus läbi vabatahtlikkuse
Tartu Ülikooli eetikakeskus ja AEF
kuulutavad
Haridusja
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
kodulehekülje
konkursside
alajaotusest.
Läheneb ICEGOV 2011 konverents
Septembri
lõpus
toimub
e-Riigi
Akadeemia kaaskorraldusel ja Avatud
Eesti Fondi toel rahvusvaheline, enam
kui 60 riigist ja 300 osalejaga evalitsemise konverents ICEGOV, mille
peakorraldajaks on ÜRO Ülikooli eValitsemise Keskus. Milliseid kaastöid ja
ettekandeid konverentsile oodatakse, loe
täpselt
www.icegov.org
Esimesed
kandideerimistähtajad on juba aprillis!

Enam kui 18 865 euro (295 000 EEK)
suurusi taotlusi võetakse endiselt vastu
jooksvalt.
***
Eeter:
AEF minutid jätkuvalt igal
kolmapäeval kell 10 Kuku raadios.
Stuudios
on
Sergei
Metlev
noorteühingust
Avatud
Vabariik.
Võtame kokku värsked muljed Eestis
esmakordselt toimunud Rahvusvahelise
Kriminaalkohtu simulatsioonist.
Huvitab
Reedel 1. aprillil Vikerraadios Huvitaja
Maailma kodanike tunnis (kell 10-11)
räägitakse
seekord
kriisikolletesse
saadetavast humanitaarabist ning
arengukoostööst.
Stuudios
on
välisministeeriumi Arengukoostöö ja
Humanitaarabibüroo direktor Priit Turk.
Afganistanis
Helmandi
provintsis
töötavalt Priit Pajult ja uurime milline
on tema igapäeva töö ja kas on ka
tulemused paista.
Ajaveeb

Ärka talveunest, palun!
Tallinna TedX
Mine
ja
vaata
18.aprillil
Salme
Kultuurikeskuses oma silmaga, mida see
ilmakuulus TED-formaat endast kujutab.
Vaimustu või kiru maapõhja, aga üks
päev täis sisukaid kõnesid ja säravaid
esinemisi ei jookse kellelgi mööda külge
maha.
Korraldavad
vabatahtlikud,
rohkem infot nii ürituse kui osaluse kohta
siin: www.tedxtallinn.org
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

Meie mõtted siin:
avatudeestifond.wordpress.com
Twitter:
Kevade saabudes säutsume
tihedamini:
twitter.com/avatudeestifond

järjest

Facebook
Tulge meie uude koju! Tere tulemast!

Lenda, sulge!
Eesti
Kodanikuühiskonna
nädala
esseekonkursi
„20
aastat
Eesti
kodanikuühiskonda
–
Laulvast
Revolutsioonist Teeme Ärani“ tähtajani
on veel nädala aega. Kell kukub 4.
aprillil,
ülejäänud
tingimuste
ja
kontaktandmetega tutvu siin.

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.

