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AEFi uudiseid

Open
Society
Foundations
(OSF): uudiseid võrgustikult

Soovime eetilisemat Eestit
Avatud Eesti Fond otsustas toetada ühingu
Korruptsioonivaba
Eesti
arengut
ja
ettevõtmisi järgneva aasta jooksul 48 477
euroga. "Avatud Eesti Fondi toetus aitab
ühingul seada pikaajalisi strateegilisi sihte,
millest üheks on ennetustegevus. Tahame
jätkata selliste oluliste teemadega nagu
erakondade
rahastamise
läbipaistvus,
erasektori korruptsioonialane teadlikkus
ning
kohalike
omavalitsuste
korruptsiooniriskide käsitlemine," lausus
ühingu Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht
Asso Prii. Kogu head uudist loe siit.

Soe, soojem, veel soojem
OSI veebis on võimalik vaadata
videoülekannet
Mark
Hertsgaardi
(Open Society Fellow) ja klimatoloog
James
Hanseni
vahel,
teemaks
kliimamuutused
ja
poliitikakujundamine. Vaatamiseks vajuta siia.

Noortefond: Sänna kultuurimõisas
7. ja 8. mail algusega kell 10.00 toimuvad
Sänna
kultuurimõisas
permakultuuri
õpitoad. Eelmisel aastal alustati Sänna
kultuurimõisa juures permakultuuri aia
rajamisega, sel aastal jätkatakse alustatut
ning soovitakse arendada permakultuuri
süsteemi
laiemalt.
Rohkem
infot
kultuurimõisa koduleheküljelt.
Communitytools tegi arenguhüppe
Ühenduste igapäevaelu korraldamiseks
mõeldud tarkvarapakett Community Tools
(CT) on nüüd koostöös veebiteenuste
pakkuja Zone.ee-ga kättesaadav Zone+
teenusena. Mida see kõik inimkeeles
lihtsustatult
tähendab
ja
kus
uute
rakendustega tutvuda saab, loe siit!
„Avatud ühiskond ja selle vaenlased“
Nädalapäevad tagasi ilmus trükist Karl
Popperi suurteose „Avatud ühiskond ja
selle vaenlased“ II köide, alapealkirjaga
„Prohvetluse kõrgaeg: Hegel, Marx ja
järellainetused.“ Avatud Eesti Raamatu
sarjas ilmunud teose andis välja Eesti
Keele Sihtasutus ning tõlkis Triinu Pakk,
toimetas Märt Väljataga. Viimase Popperiteemalise AEF raadiosaate kuulamiseks
kliki siia.

Vabaühenduste Fond teatab

Ai-Jen Poo
Jätke see nimi meelde – tema on
Hiina päritolu naine, kes on seisnud
USA koduabiliste, lapsehoidjate ja
teiste sarnaste ametitega inimeste
õiguste
eest.
Poo
on
National
Domestic
Workers
Alliance’i
üks
rajajaid, kelle püüdlusi on toetanud ka
OSF. Lugege kaasahaaravat artiklit AiJeni ja tema tegevuse kohta siit.

Euroopa ja maailm
Puhka rahus, Ron Asmus
ECFR juhi Mark Leonardi järelhüüe
möödunud nädalavahetusel siit ilmast
lahkunud politoloogile ja diplomaadile
Ron Asmusele. Tutvu tema elu ja
pärandiga siin ja siin. Asmus oli
seotud ka Eestiga, kuna just tema oli
üheks võtmeisikuks endise Idabloki
riikide astumisel NATO-sse.

AEFi toetusprogrammid
Noortefond
Taotle jooksvalt!
Ida-ida piiriülese koostöö programm
Taotle jooksvalt!
Kriisiprogramm
Läheneb tähtaeg
AEFi kriisiprogrammi väikeprojektide
(taotlused suuruses kuni
taotlused
suuruses kuni 18 865 eurot ehk
295 000 kr ) 2011. aasta I poolaasta
II taotlustähtaeg 2. mai on möödas.
Uutest tähtaegadest teavitame teid
niipea kui võimalik.
Enam kui 18 865 euro suurusi

Mindi metsa, istutati puid, tehti pilti
Möödunud
reedel
istutati
VÜFi
eestvedamisel Viimsi valda enam kui 1200
puud. Pilte sellest toredast ja kasulikust
päevast võid vaadata siit, ehk leiad ka
iseennast!

Ära maga maha!
Kodanikuühiskonna uuringute isa
Euroopa vabatahtlike keskuse sümpoosion
„Vabatahtliku
tegevuse
tulevik:
põhimõtted,
trendid,
visioonid“,
mis
toimub 4.-6. mail Sokos Hotel Virus, toob
Tallinasse kokku vabatahtliku tegevuse
edendajaid kogu maailmast.
Konverentsil esineb terves maailmas
kodanikuühiskonna uuringutega tuntust
kogunud Lester Salamon Johns Hopkinsi
ülikoolist. Rohkem infot kogu sümpoosioni
kohta siit.
Lester Salamoni saab näha ka neljapäeval
kell 8.18 Terevisioonis!
Vabatahtlike suurüritus
Nokia kontserdimajas toimub teisipäevast
kuni laupäevani suur Vabatahtlike Mess,
mis on Euroopa Vabatahtliku tegevuse
aasta 2011 üks suuremaid ettevõtmisi. Ole
sa juba staažikas vabatahtlik või alles
otsid oma kohta – messil on sulle kindlasti
palju kasulikku ja põnevat pakkuda. Tutvu
nii programmiga kui ka meelelahutusprogrammiga!
Uudiste asemel loe uuringut
Eesti
annab
teistele
riikidele
internetivabaduse osas silmad ette, leiab
Freedom House’i uuring. Lisaks uudistele
Eesti meedias loe siit ka uuringut ennast.
Uus Hea Kodanik
Värske ja vabatahtlikkusele keskenduv
number nüüd väljas! Saab lugeda netist
aadressil www.ngo.ee/heakodanik, paberil
aga juba alates teisipäevast kõigile
huvilistele kaasa haaramiseks Vabatahtlike
Messil!
Päevaga läbi Euroopa
7. mail tähistatakse Euroopa päeva.
Sündmuste
keskpaigaks
on
seekord
Vabaduse Väljak, kus seavad end püsti
erinevad
saatkonnad,
saab
maitsta
rahvusroogi
ja
kultuuri,
kuulata

taotlusi
võetakse
jooksvalt.

endiselt

vastu

***
Eeter:
AEF minutid igal kolmapäeval kell
10 Kuku raadios.
Räägime
Tallinna
Ülikooli
Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute
Instituudi teaduri Erle Rikmanniga
kõlavalt kodanikuühiskonna uuringute
isaks tituleeritud Lester Salamonist.
Huvitab!
Kuula eelmisel nädalal eetris olnud
Huvitajat siit. Saates uuriti, mis on
Arengukoostöö Ümarlaud ning selle
eesmärgid.
Stuudios
viibisid
Arengukoostöö
Ümarlaua
juhataja
Piret Hirv ning poliitikaekspert Evelin
Andrespok. Saate teises osas võeti
aga luubi alla 28. mail toimuv
Maailmapäev, mida korraldatakse
Eestis juba 7. aastat.
Ajaveeb
Meie mõtted siin:
avatudeestifond.wordpress.com
Twitter:
Kevade saabudes säutsume
tihedamini:
twitter.com/avatudeestifond

järjest

Facebook
Kui sind ei ole SIIN, siis sind ei ole
olemas.

diskussioone ja palju muud. Oma uksed
avab ka Euroopa Liidu maja. Täpsemalt vii
ennast programmiga kurssi siin.
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.

