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AEFi uudiseid
Vabaühendused, kasutage vabavara!
AEF toel viiakse eeloleval kevadel Tallinnas,
Tartus
ja
Rakveres
läbi
kolm
vabaühendustele mõeldud vabavaraliste
rakenduste koolitustsüklit. Kontoritarkvara,
kodulehekülje haldus, pildihoidlad – see
kõik on tegelikult tasuta olemas.
Vastused oma küsimustele ja osalemise
kohta
leiad
www.oef.org.ee/vabavara
lehelt.
Külmas talves puhuvad värsked ideed
Selle nädala jooksul toimuvad Eestis juba
kolmandat
korda
mõttetalgud
teemal
„Värsked ideed Euroopale.“ Oma mõttejõud
Palamusel ühendavad seekord 19 säravate
ideedega eesti kooliõpilast, kes tahavad
öelda sõna sekka Euroopa keskkonna- ja
energiapoliitika kujundamise kohta. Põhjalik
info
www.youngideasforeurope.eu
ning
samanimelisel Facebooki fännilehel.
Täna debatt uue Riigikogu teemal
Ühing Korruptsioonivaba Eesti korraldab
täna,
15.
veebruaril
kell
14-16
Rahvusraamatukogu väikeses saalis debati
„Uus
Riigikogu
–
kuidas
edasi
korruptsioonivastase võitlusega?“
Vii ennast täpsete teemade ja esinejatega
kurssi siitkaudu.
Kompassi vahekokkuvõte
www.valijakompass.ee leheküljel on oma
valimiseelistusi
tänaseks
testinud
üle
82 000 inimese. Vaata meeldetuletuseks üle
ka
Riigikogu
valimiste
ehääletamise
(kestab 24.02 – 02.03)
hea tava videoklipp.

Ära maga maha!
Praktika Eesti Euroopa Liikumises
Eesti Euroopa Liikumine otsib oma töökasse
kollektiivi kolme osalise ajaga praktikanti.
Praktika kestvus on 3 kuud ajavahemikus
1.03.-31.05.2011.
Kui oled huvitatud, tutvu lisainfoga EEL

Open
Society
Foundations
(OSF): uudiseid võrgustikult
Inimõiguste suvekool
Inimõiguste aktivistidel on võimalik
osaleda 11.-15. juulil Budapestis
toimuvas suvekoolis. Kandideerimise
viimane tähtaeg on
täna, 15.
veebruar; kõigi peensustega vii end
kurssi siin ja Kesk-Euroopa Ülikooli
(CEU) kodulehel.
George Soros räägib roma’dest
OSI ajaveebis arutleb George Soros
videopöördumises romade õiguste,
hariduse ning tulevikuväljavaadete
üle. Soros jätkab roma’de toetamist,
nõudes lõimitumat põhiharidust ning
toetades neid ka ülikooliõpingute
rahastamisel. Vaadake-lugege.
See postitus siin räägib aga Tšehhist,
mis on roma’de haridusreformile
pidurit tõmmanud.

Euroopa ja maailm
Vabatahtlikkuse aasta
Tuletame
meelde,
et
2011
on
kuulutatud vabatahtlikkuse aastaks
kogu Euroopas! Euroopa info kohta
saamiseks
sukelduge
selle
veebilehekülje sisusse, Eesti kohta
enam infot Vabatahtlike Väravast
aadressilt www.vabatahtlikud.ee

AEFi toetusprogrammid
Noortefond
Taotle jooksvalt!
Ida-ida piiriülese koostöö programm
Taotle jooksvalt!
Kriisiprogramm
Tähtajad selgunud!
AEFi kriisiprogrammi väikeprojektide
(taotlused suuruses kuni 270 000 kr)
taotlustähtajad
2011.
aasta
I
poolaastal on 28. veebruar ja 2.
mai.

koduleheküljel www.euroopaliikumine.ee
Põlvkondade vahetus Eesti poliitikas
17. veebruaril kell 14.00 toimub Riigikogu
teabekeskuses järjekordne demokraatia
töötuba, kus arutatakse põlvkonnavahetuse
üle Eesti poliitikas. Anna osalemissoovist
teada hiljemalt täna. Täpsem info siit.
Kuhu lõimud, Euroopa?
16. veebruaril toimub Balti Uuringute
Instituudi ja TLÜ Rahvusvaheliste ja
Sotsiaaluuringute Instituudi eestvedamisel
valimisdebatt
Eesti
lõimumispoliitika
tulevikust. Esineb terve plejaad poliitikuid,
aga osalevad loodetavasti kõik teised ka –
eeskätt vabaühendused, kel sel teemal
kaalukas sõna kaasa öelda.
Millal täpselt ja kuhu tulla, saad teada siit.

Enam kui 17 353 euro (270 000 eek)
suurusi taotlusi võetakse endiselt
vastu jooksvalt.
***
Eeter:
AEF ka uuel aastal igal kolmapäeval
kell 10 Kuku raadios.
Stuudios on Kalle Uusmaa ühingust
Korruptsioonivaba Eesti ja jutuks tuleb
valimisvaatlus.
Kodanikuühiskond arutleb reedeti
Vikerraadios
Alates 21.01 on Vikerraadio eeter üle
kahe nädala reedeti kell 10-11 Huvitaja
saate
raames
kodanikuühiskonna,
vabasektori
ning
arengukoostöö
teemade päralt. Nõnda kuni juunikuu
lõpuni! Kõiki saateid saab Vikerraadio
koduleheküljelt ka järelkuulata.
Järgmine saade juba sel reedel!
Ajaveeb
Meie mõtted siin:
avatudeestifond.wordpress.com
Twitter:
Kevade saabudes säutsume
tihedamini:
twitter.com/avatudeestifond

järjest

Facebook
Oli aeg oma Facebooki-tuba tuulutada
ja liikuda gruppide maailmast page'ide
manu. Tegime kõigi elu tehniliselt
lihtsamaks, teil jääb üle ainult meiega
lahkelt uude koju kaasa kolida. 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.

