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Avatud Eesti Fond saab 20!
19.aprillil 1990. aastal toimus Tallinnas
sündmus, mille tähtsus selgub ehk alles
aastakümnete pärast – asutati Avatud Eesti
Fond. See tähendab üht ja ainult üht – käes on
juubeliaasta! Sünnipäeva tähistame terve
aasta vältel, külla on oodata prantsuse
politoloogi ja geopoliitika psühhoanalüütikut
Dominique Moisi’d, inimõiguslasi Venemaalt ja
mitmeid
maailmakuulsaid
mõtlejaid.
Sünnipäevatordile lööme hambad sisse aprillis.
Jälgige lisainfot!

4 miljonit Haiti abistamiseks
Avatud Ühiskonna Instituut (Open Society
Institute ehk OSI) toetab rahvusvaheliste
abiorganisatsioonide kaudu 4 miljoni dollariga
maavärinajärgseid päästetöid Haitil. Katastroof
lükkas teadmatusse tulevikku ka e-Riigi
Akadeemia jaanuari lõppu planeeritud visiidi
Haitile Ida-ida piiriülese koostöö programmi
toetatud e-valitsemise projekti raames.

Uut ja vana
2010.aastal jätkab fond tegutsemist kuue
põhiprogrammi kaudu: avatud valitsemine,
inimõigused ja sotsiaalne õiglus, noored ja
kodanikuharidus, Ida-ida piiriülese koostöö
programm, kriisiprogramm ja Vabaühenduste
Fond. Avatud Euroopa ja võrdõiguslikkuse
programmid on tänaseks lõppenud, aga
teemad elavad meis ja meie tegemistes edasi.
Huvi fondi toetuste vastu on kasvanud
Intervjuus ERRi uudisteportaalile kinnitas fondi
juhataja Mall Hellam, et kriisiaeg on
suurendanud huvi Avatud Eesti Fondi
toetusvõimaluste vastu. Loe uudist siit.
Kriisiprogramm on jaganud 7 miljonit
Pool aastat tegutsenud kriisiprogramm on
jaanuari keskpaigaks toetanud 26 algatust ligi
7 miljoni krooniga. Seni suurim summa on
läinud naiste varjupaikade ülalpidamiseks.
Taotlejate
järjekord
on
ukse
taga,
suurprojektide menetlustähtaeg pikenenud,
märke masu taandumisest ei kusagil...
Loe lisa siit ja siit.
Kunstihoones räägiti tööst ja töötusest
Tallinna Kunstihoone toob AEFi kriisiprogrammi toel kevadel kunstisaali töötud,
pensionärid ja sotsiaalteadlased, et arutleda
näitustega haakuvatel teravatel teemadel.
22.jaanuaril toimus näitusega „Blue-collar

Google vs Hiina
Kui vaba ja avatud ühiskond seisab ainult
omakasupüüdmatutel motiividel, siis aidaku
meid jumal, õhkab OSI Hiina ekspert Rebecca
MacKinnon oma blogis.

Konkursid
Stipendiumid idapartneritele
22.jaanuaril lõppes Avatud Eesti Fondi
stipendiumikonkurss Eestis õppivatele ELi
idapartnerluse sihtriikidest pärit tudengitele.
Stipendiaatide nimekiri avaldatakse lähipäevil.
Jälgi infot AEFi kodulehelt!
Et suvi ei läheks luhta
7.juunist 30.juulini Budapestis Kesk-Euroopa
Ülikooli juures toimuv suvekool pakub
õppuritele
ja
teaduritele
alates
magistritasemest
19
kõrgetasemelist
ingliskeelset
programmi.
Kandideerimine
15.veebruarini. Loe lisa ülikooli kodulehelt.
Kui su hing on noor...
Noortefond pakub 15-29-aastastele noortele ja
keskeaeelikutele väikest tuge heade algatuste
elluviimiseks. Nõuded ja nipid siit.
Pilgud itta!
AEFi Ida-ida piiriülese koostöö programm ootab
jätkuvalt ja jooksvalt taotlusi ühisteks
ettevõtmisteks lähemate ja kaugemate
idanaabritega, Mongooliani välja.
Tingimused ja taotlemine.

blues“ seotud seminar töö ja ettevõtluse
väärtustamisest, järgmiseks teemaks on
pronksist ja kullast sõdurid ning rahvuslus. Loe
lisainfot Kunstihoone kodulehelt.
VÜFile laekus 179 taotlust
Vabaühenduste Fondi viimasesse taotlusvooru
esitati 179 taotlust, mille toetussoovid kokku
ületavad konkursi eelarvet enam kui 7kordselt. Otsused tehakse teatavaks aprilliks,
seniks hoidkem pöidlaid. Loe edasi siit. NB!
Käesoleval rakendusperioodil
VÜF enam
taotlusvoore ei korralda. Mis Norra toetustest
edasi saab, pole praegu veel teada, veidi aimu
aga võib juba saada siit.

Targad räägivad
Quo vadis, avatud ühiskond?
Eelmise aasta sügisel pidas George Soros
Budapestis Kesk-Euroopa Ülikoolis loengusarja
avatud ühiskonna tulevikust finantskriisi poolt
pahupidi pööratud maailmas. Loe ja vaata siit.
Euroopa välissuhete nõukogu podcastid
Audiomõtisklused Euroopa rollist maailmas,
Ukraina presidendivalimistest, blogosfäärist ja
paljust muust. Kuula mp3-dena siit.

Kuidas meie tegemisi jälgida?
Aeg-ajalt avaldame arvamust ajaveebis:
avatudeestifond.wordpress.com
Teinekord tuututame Twitteris:
twitter.com/avatudeestifond

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

