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AEFi uudiseid
Rahvakogu tüürib arutelupäevale
Rahvakogu teemaseminarid, mis sõelusid
veebilehel esitatud ettepanekuid, on nüüd
selja taga. Seminaride kõiki ülevaateid
saab lugeda Rahvakogu veebilehelt või
vaadata kokkuvõtet „Terevisioonis“. Juba
järgmisel laupäeval, 6. aprillil toimub
Tallinna lauluväljakul algatuse lõppmäng:
ligi 500 eestimaalast otsustab, millised
ettepanekud Riigikogule esitatakse. Lugeda
tasub ka Andrei Korobeiniku mõttelendu
Postimehest, kus ta arutleb, kuidas võiks
Rahvakogu tulevikus kasulikuks osutuda.
Tõstame säästva renoveerimise ausse
Neljapäeval, 28. aprillil saab alguse üks
esimesi Vabaühenduste Fondist tänavu
toetust saanud algatusi, millega Järvamaa
Vabatahtlike Keskus otsib omale püsivalt
tegutsevaid vabatahtlikke. Avapeole Paide
kogukonnakeskuses neljapäeval kell 14
järgneb peagi neli pikaajalist õpituba,
mis õpetavad huvilisi tegema puidutööd,
restaureerima ja renoveerima. Projekti viib
ellu Ühendus Weissenstein, VÜFi toetusi
vahendab Eesti Avatud Eesti Fond.
Kes väärib Koosmeele preemiat?
Veel mõni päev saab esitada kandidaate
AEFi Koosmeele preemiale. Tunnustame
üksikisikuid, ühendusi ja algatusi, mis on
aidanud kaasa sidusa, avatud ja targa
Eesti kujundamisele. 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
Tule seksuaaltervise külalisõpetajaks
Terve Eesti SA kutsub neljandat aastat
järjest külalisõpetajateks „Tagasi Kooli“
projekti raames toimuvale HIV-teemalisele
erinädalale 1.-5. aprillini. Loe lähemalt!
Kandideeri EMSLi arenguprogrammi

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult
Soros: vaesust vähendavad õigused
Paari aasta pärast aegub 189 riigipea
allkirja kandev resolutsioon pealkirjaga
„ÜRO aastatuhande arengueesmärgid“,
mille üks olulisemaid eesmärke on võitlus
üleilmse vaesusega. OSFi juht George
Soros on veendunud, et uusi sihte
seadvas dokumendis tuleb senisest enam
keskenduda rahvaste õiguste kaitsele.
OSFi andmeil pole 4 miljardil inimesel
lootustki seaduste kaitsele, nad on ilma
isegi põhiõigustest. „Vaesuse võitmiseks
vajavad inimesed häält, see peab jõudma
riigijuhtide ja õiguskaitseorganiteni,“ on
kirjas OSFi veebis avaldatud alamlehel.

Euroopa ja maailm
Analüüsime Euroopa välispoliitikat
Kui sa pole veel mahti saanud tutvuda
Euroopa välispoliitilise analüüsiga ja
prognoosiga aastaks 2013, siis tee seda
nüüd! Juba kolmandat aastat järjest
koostab Euroopa välissuhete nõukogu
(ECFR) dokumenti, mida ajaleht Financial
Times on nimetanud lausa „teedrajavaks
ettevõtmiseks“. Lisaks täisversioonile on
võimalik vaadelda Euroopa välissuhtlust
kuues kategoorias eraldi.
Seisame üheskoos vihkamise vastu
21. märtsil ehk rahvusvahelise rassilise
diskrimineerimise tõkestamise päeval avas
inimõigustega tegelev Euroopa Nõukogu
veebikeskkonna, mis keskendub vihakõne
levikule ja selle vastu võitlemisele
Euroopas. Kiika samuti keskkonda „No Hate
Speech Movement“, registreeri end ning löö
ettevõtmises kaasa.
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.

Kui soovid, et sinu ühendusele tehakse
eesmärkide ja tegevuste analüüs,
pannakse end kõrvalt nägema ja mõistma
oma tegemise mõju ning aidatakse koos
leida lahendusi, siis võib arenguprogrammi
kandideerimine olla õige samm. Soove
võtame vastu reede, 29. märtsini.
Osale Eesti LGBT Ühingu konkursil
Kui sul on mõtteid või ettepanekuid,
suurejoonelisi
plaane
või
fantaasiaid
sellest, mida Eesti LGBT Ühing võiks ette
võtta, korraldada või tegema hakata, siis
ära hoia neid endale – saada need kohe
ühingule! Loe konkursist lähemalt ja saada
idee e-mailiga annika@lgbt.ee või täida
veebiankeet hiljemalt 14. aprilliks.
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.

AEFi toetusprogrammid
Noortefond
Vabaühenduste Fond
***
Eeter:
AEFi minutid on Kuku raadios kolmapäeva
hommikuti pärast kella 10 uudiseid.
Järelkuulata saab AEFi kodulehelt. Sel
nädalal arutleme Eesti LGBT Ühingu juhi
Helen Talalaevaga, mil moel vähendada
suhtluslõhet homo- ja heteroseksuaalsete
inimeste vahel ning kuidas avaliku debatiga
edasi liikuda.
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.

