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AEFi uudiseid
Fond annab üle Koosmeele preemia
Juba 17. kevadet järjest tähistab AEF
oma sünnipäeva Koosmeele auhinna
üleandmisega. Sel kolmapäeval, 17.
aprillil anname Koosmeele preemia
algatusele, mis avardab piire, toob kokku
eri elualasid, kogemusi ja põlvkondi ning
aitab kaasa sidusa, avatud ja targa Eesti
kujundamisele. Laureaadi nime teeme
teatavaks kolmapäeva varahommikul –
olge valvel ja kuulake ka Vikerraadiot!
Vene opositsiooniaktivist Tallinnas
Kõik Venemaa-huvilised on oodatud sel
neljapäeval, 18. aprillil kl 13.00 Viru
hotelli konverentsikeskusesse, sest
noort tegusat opositsiooniaktivisti Ilja
Jašinit ei näe Eestis iga päev! Venemaa
Häälte sarjas toimuval arutelul selgitab
Jašin, mis juhtus aasta tagasi Moskvas
Bolotnaja väljakul, millised arengud
leidsid Venemaal aset aastal 2012 ning
kas demokraatial on sealkandis üldse
kunagi
elulootust.
Vaata
lisa
ja
registreeru: www.oef.org.ee/venemaa.
Vaata koos vabakonnaga tulevikku!
Kuidas teha olulisi otsuseid? Mis mõjutab
annetuste kogumist, omatulu teenimist
või uute inimeste kaasamist? Kuidas
pöörata takistused võimalusteks? EMSLi
ja
Praxise
veetava
vabakonna
tulevikugrupi eesmärk on tuvastada
olulisemaid teemasid, mis vabaühenduste
tegevust Eestis lähiaastatel mõjutavad,
ning
anda
soovitusi
muutusteks
valmistumisel. 25. aprilli avaüritusel on
kõigil huvilistel võimalik teemadega
tutvuda ja raportite koostamises sõna
sekka öelda. Registreeru siin! Ühendustel
aitab tulevikku vaadata EMP toetuste
Vabaühenduste Fond AEFi vahendusel.
Eesti otsib superkangelast
Eesti Erinoorsootöö Ühing pakub aastast
praktikat noortele superkangelastele,
kes on täis rõõmsat tegutsemistahet ja
usuvad
võrdsetesse
võimalustesse.
Noorteprojekt „Avatud Meeled“ toob
kokku 20 eri moel võimekat noort, kes

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult
Hüvasti, kallid ravimid!
Euroopa kaubandusläbirääkijatel oleks
aeg mõista, et kallid ravimid on luksus,
mida jätkuva kriisi ja kasinusmeetmete
tingimustes elavad eurooplased endale
enam iial lubada ei saa, kirjutab OSFi
terviseprogrammi
projektijuht
Els
Torrleele. Selmet survestada arenguriike
alla kirjutama kaubanduslepetele, mis
soosivad
patendimonopole,
kõrgeid
ravimihindu ja farmaatsiatööstuse huve,
tuleks toetada avatud innovatsiooni
ja seista selle eest, et tervishoid oleks
euroopaliku traditsiooni kohaselt ka
edaspidi igaühele kättesaadav. Loe
edasi siit!
Kriis – Euroopa ühtsuse proovikivi
Euroopa sipleb endiselt majanduskriisis,
kannatavad aga need, kes selles kõige
vähem süüdi on. OSFi aprilli algul
käivitatud kampaania Solidarity Now
julgustab eurooplasi mõtlema üheskoos
välja lahendusi kriisi ületamiseks ja
hädaliste abistamiseks. Üks niisugune
algatus – solidaarsuskeskused Kreekas
– on juba loodud ja ootab meie kõigi
tuge. Loe lähemalt ja jaga sõnumit!

Euroopa ja maailm
Kuidas toetada Gruusiat?
Saakashvili ajastu järgne poliitiline siire
Gruusias
on
osutunud
loodetust
konarlikumaks. Avalikkus ootab Bidzina
Ivanishvili koalitsioonivalitsuselt suuri
tegusid, selget tulevikustrateegiat aga ei
paista. ECFR analüüsib, mida Euroopa
saab nüüd ja praegu Gruusia arengu
toetamiseks teha.
Revolutsioon algab Sinu filmiga!
12. maini kestab Sihtasutuse Unitas,
europarlamendi saadiku Tunne Kelami
büroo ja noorteühingu Avatud Vabariik
noortekonkurss
„Revolutsioon
algab
Sinu
filmiga!“,
millega
kogutakse
haaravaid videolugusid inimõiguste
rikkumistest minevikus või tänapäeval,

hakkavad külastama koole, lasteaedu ja
noortekeskusi omatehtud Avatud Meelte
töötubadega, peateemadeks kaasamine
ja erivajadused. Loe lisa ja kandideeri
SIIN! Superkangelasi toetab EMP toetuste
Vabaühenduste Fond.
Varivalimised saavad hoo sisse
Tallinna Ülikooli Riigiteaduste Instituudi
üliõpilasnõukogu Civitas korraldab 18. ja
19. aprillil Riigikogu simulatsiooni, mis
on ENLi projekti „Noorte Varivalimised
2013“
eelürituseks.
Vabaühenduste
Fondi toel simuleerivad Riigikogu tööd
Tallinna õpilased ning Tartu ja Tallinna
riigiteaduste tudengid, kes hakkavad
edaspidi
vabatahtlikuna
Varivalimiste
projekti vedama. Kaasa löövad ka päris
ehtsad riigikogulased.

kas siis oma perekonna või kaugemate
kogukondade näitel. Parimad tööd
jõuavad dokfilmi „World Memory Film“
ning ka Marianna Kaadi dokki „Põranda
all“,
milles
kangastuvad
lood
kodanikujulgusest okupeeritud Eestis.
Lisainfo SIIT.
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
Noortefond
Vabaühenduste Fond

Siit ja sealt
Kirjuta ennast Keeniasse
Veel 5. maini kestab MTÜ Mondo ja
välisministeeriumi
esseekonkurss
gümnaasiumiõpilastele. Kirjutada saab
kahel teemal: „Aidata või mitte: mõtteid
arengukoostööst“ või „Miks ma kardan
Aafrikat:
mõttekammitsate
küüsis“.
Võitja
sõidab
sügisel
Keeniasse,
väiksemaid auhindu jagub ka teistele.
Konkursi võitja selgub 30. mail, auhinnad
antakse kätte Tallinnas Vabaduse väljakul
toimuval Maailmapäeval 1. juunil. Loe
reegleid ja osale Maailmakooli kodulehel.
Noored vabatahtlikuks
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.

***
Eeter:
AEFi
minutid
on
Kuku
raadios
kolmapäeva hommikuti pärast kella 10
uudiseid.
Järelkuulata
saab
AEFi
kodulehelt. Sel nädalal tutvustab Unitas
Eesti
kommunikatsioonijuht
Sandra
Vokk Eestist alguse saanud üleilmset
algatust „World Memory Film“ ja
kutsub
noori
üles
revolutsiooni
algatama.
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 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.

