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AEFi uudiseid
EMSLi uus juht tuleb AEFist
Läinud nädalal
valiti
EMSLi
uueks
juhatajaks AEFi vabaühenduste fondi tööd
koordineeriv Maris Jõgeva. Kuni augustini
toimetab EMSLi juhina aga endiselt Urmo
– nii nagu viimasel kaheksal aastal ikka.
Palju õnne Marisele ja edu Urmole!
Küsi oma koostööprojektile stardiabi
EMP toetuste Vabaühenduste Fondi uus
taotlusvoor kuulutatakse välja tänavu
septembris. Ent ega seni tasu käed rüpes
istuda – neil, kes plaanivad koostööd
mõne Norra, Islandi või Liechtensteini
vabaühendusega, on võimalik taotleda
juba nüüd stardiabi, et oma projektiks
paremini valmistuda. Loe kindlasti lisa!
Starditoetuse taotlusi võetakse vastu kuni
27. maini.
Ilja Jašini menukas loeng Tallinnas
Eelmisel nädalal külastas Tallinna Vene
opositsiooniaktivist Ilja Jašin, kes arutelul
„Puruks tallatud põhiseadus ja politseiriik“
keskendus Venemaa arengutele. Noppeid
tema mõtetest loe AEFi kodulehelt, samas
on võimalik ka fotogaleriid kiigata. Jäid
ehk samuti pildile?
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
olulisemad teemad, mis vabaühenduste
tegevust lähiaastatel mõjutavad, ja anda
soovitusi
muutusteks
valmistumisel.
Avaüritusel 25. aprillil on kõigil võimalik
teemadega tutvuda ja oma 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.

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult
Inimõigused Birmas küsimärgi all
Ehkki Birma on viimasel kolmel aastal
teinud märkimisväärseid edusamme riigi
majanduse, sotsiaalelu ja riigiaparaadi
reformimisel, juhib OSF tähelepanu
sealsele inimõiguste kehvale seisule –
eriti puudutab see Birma idaosas,
Katšini ja Šani osariikides elavaid etnilisi
vähemusi ning sõjalistes konfliktides
kannatavaid naisi, lapsi ja vanureid.
Trööstitut olukorda aitab paljastada
Kachinist Taisse pagenud naisõiguslane,
kes abistab tagakiusatuid piiri tagant.
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
Loeng romade õigustest Euroopas
Kutsume kõiki huvilisi osalema nimeka
professori Elspeth Guildi eksklusiivsele
avalikule loengule TTÜ auditooriumis nr
X-209. Inglisekeelne loeng teemal Roma
applying for asylum in Europe – conflicts
between EU citizenship and refugee
rights toimub 25. aprillil kell 12.15–
13.45. Osalemissoovist palume teada
anda aadressil info@humanrights.ee.
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,
kas siis oma perekonna või kaugemate
kogukondade näitel. Parimad tööd

Noorteprojekt „Avatud Meeled“ toob
kokku 20 eri moel võimekat noort, kes
hakkavad külastama koole, lasteaedu ja
noortekeskusi omatehtud Avatud Meelte
töötubadega, peateemadeks kaasamine
ja erivajadused. Loe lisa ja kandideeri
enne 29. aprilli! Kangelasi toetab EMP
toetuste Vabaühenduste Fond.

Siit nurgast ja sealt nurgast

jõuavad dokfilmi „World Memory Film“
ja ka Marianna Kaadi dokki „Põranda
all“, milles räägitakse 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
Tunnusta sinagi häid inimesi
Heategevusfond Dharma ja Lastekaitse
Liit kuulutasid välja „Heategija“ konkursi,
millega tunnustatakse eraisikuid, kes
panustavad igapäevaselt laste heaolusse
– f nii neid, kes teevad oma tööd erilise
innu ja südamega kui ka neid, kes teevad
häid tegusid oma vabast ajast muude
tegevuste kõrvalt. Lähemalt saab lugeda
konkursi kodulehelt. Kandidaate saab
esitada 6. maini.
Hooandja aitab nüüd ka vabakonda
Hooandja annab oma blogis teada, et
hakkab lisaks loomingulistele projektidele
võtma ka kodanikuühiskonna algatusi.
Sobivad need ettevõtmised, mis vajavad
ühekordset rahastust ning mille tulemus
on mõõdetav ja avalikkusega jagatav. Iga
projekt peaks kindlasti pakkuma midagi
ka toetajatele – olenevalt toetussumma
suurusest.

Noortefond
Vabaühenduste Fond
***
Eeter:
AEFi
minutid
on
Kuku
raadios
kolmapäeva hommikuti pärast kella 10
uudiseid.
Järelkuulata
saab
AEFi
kodulehelt. Sel nädalal tutvume AEFi
Koosmeele preemia värske laureaadi,
algatusega „Tagasi kooli!“
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.

