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AEFi uudiseid
Unistused ellu! sai aastaseks
Ja ongi juba aasta möödas päevast, mil
Kaubanduskojas sündis noorte ettevõtlikust
toetavate
ja
innustavate
ettevõtete
koostöövõrgustik „Unistused ellu!“. Aasta
hiljem on võrgustikus sadakond partnerit,
nende hulgas ka Avatud Eesti Fond, kes
pakub toetusi Noortefondist. Palju õnne!
Kes väärib Koosmeele preemiat?
AEF ootab endiselt ideid uute Koosmeele
preemia kandidaatide leidmiseks. Auhind
tõstab tänavu esile üksikisikuid, ühendusi
ja algatusi, mis on aidanud kaasa sidusa,
avatud ja targa Eesti kujundamisele.
Preemiast saab lähemalt lugeda SIIT.
Ettepanek koos põhjendusega saatke 31.
märtsiks aadressile kersti@oef.org.ee
(„Koosmeele preemia“). Auhinnasaaja(d)
kuulutame välja AEFi sünnipäeva lävel
17. aprillil.

Siit nurgast ja sealt nurgast
Edendame vabatahtlikkust noorte seas
KÜSK kuulutas välja pakkumuse neile, kes
koos partnerühendustega (vähemalt üks
neist Ida-Virumaalt) pakub NEET noortele
vabatahtliku töö kaudu töökogemust ning
osalemist ühiskonnas ja tõstab teadlikkust
vabatahtliku tegevuse väärtusest. Projekt
tuleb ellu viia alates tänavu 1. maist kuni
30. aprillini 2014. Aega on 22. aprillini ja
lähteülesanne on kirjas siin.
Mälestame märtsiküüditamise ohvreid
64. aasta eest toimus eestlaste ajaloos üks
kurvemaid sündmusi – üle 20 000 inimese
saadeti 25. märtsil 1949 loomavagunites
Venemaale. Nende inimeste mälestuseks
korraldavad noored tänavu juba neljandat
korda Tallinnas ja Tartus mälestusürituse.
Osalemiseks registreeru Facebookis.
Eesti LGBT Ühing kutsub koolitusele
Sel reedel, 22. märtsil korraldab Eesti LGBT

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult
Riiklik orjapidamine Usbekistanis
OSFi kriitikanooled tabavad sel nädalal
Usbekistani, nimetades riigijuhtide käsul
toimuvat riiklikuks inimkaubanduseks.
Nimelt sunnib riigi valitsus oma elanikke
kohustuslikus korras puuvillaistandustes
töötama – kes plaanimajandusele ei allu,
seda ootab karistus. Juhtimaks avalikkuse
tähelepanu sealsele inimärile veab OSF
koos teiste ühenduste ja ettevõtetega
temaatilist kampaanialehte, kus nõutakse
riigile sanktsioonide kehtestamist.

Euroopa ja maailm
Euroopa ühiselt vihakõne vastu
21. märtsil ehk rahvusvahelise rassilise
diskrimineerimise tõkestamise päeval avab
Euroopa Nõukogu veebikeskkonna, mis
keskendub vihakõne levikule ja selle
vastu võitlemisele Euroopas. Keskkond
„No Hate Speech Movement“ avaneb sel
neljapäeval kell 15 Eesti aja järgi. Loe siit
kampaania kohta lähemalt.
Eurooplased usaldavad vabaühendusi
Esimest korda euroliidu ajaloos otsustas
Euroopa Komisjon mõõta majandus- ja
sotsiaalkomitee palvel osalusdemokraatia
hetkeseisu – teisisõnu seda, kas Euroopa
kodanik tunneb, et saab poliitikas oma
sõna sekka öelda ning et teda kuulatakse.
Selgub, et eurooplased usaldavad enim
vabaühenduste osatähtsust poliitikate
kujundamisel ning seeläbi nende eluolu
paremaks muutmisel. Tutvu uuringuga!
ECFRi podcastid
Kuula siit nii inglise, hispaania, saksa,
prantsuse kui itaalia keeles! Uut materjali
tuleb pidevalt juurde. Kui sind huvitab, mis
ECFR säutsub, siis vajuta siia.

AEFi toetusprogrammid

Ühing
Tartus
koolituse,
et
arutleda
seksuaalvähemustega seotud eelarvamuste
ja hoiakute üle. Samuti pakutakse mitmeid
meetodeid ainetundides kasutamiseks. Kui
sel korral koolitusest osa võtta ei saa, siis
tasub ühingu kodulehte kiigata – koolitused
jätkuvad juunis.
Vikipeedias on ikka veel tõlketalgud
Eestikeelses Vikipeedias algasid tõlketalgud
ning selles võivad kaasa lüüa kõik, kellel
teadmisi ja keelevaistu. Seekordsed talgud
on juba kolmandad ja auhindugi antakse
hulgaliselt. Kaks kuud kestvatel talgutel
saavad osaleda Vikipeedia registreeritud
kasutajad ja liituda saab kuni talgute lõpuni
21. aprillil. Kodukorda loe lähemalt SIIT.

Noortefond
Vabaühenduste Fond
***
Eeter:
AEFi minutid on Kuku raadios kolmapäeva
hommikuti pärast kella 10 uudiseid.
Järelkuulata saab AEFi kodulehelt. Sel
nädalal meenutame E-Riigi Akadeemia
juhatuse liikme Ivar Talloga akadeemia
kümneaastast ajalugu ja kiikame tulevikku.
Ajaveeb:
avatudeestifond.wordpress.com
Twitter:
twitter.com/avatudeestifond
Facebook
Kui sind ei ole SIIN, siis sind ei ole olemas.

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.

