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AEFi uudiseid

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult

Noored Euroopa kasvulavale
Palju õnne Taavi Mikker, Ivan Lavrentjev
ja Jevgeni Krištafovitš – teie olete need
noored, kes valiti AEFi poolt Eestit
esindama Futurelab programmi, mis toob
kokku ettevõtlikud ja Euroopa tuleviku
kujundamisest huvitatud noored üle kogu
Euroopa. Rohkem infot programmi kohta
saab siit ja siit.

Tähelepanu, ülikoolid ja MTÜd!
OSFi Youth Initiative’i kaudu on võimalus
heal tasemel ja loovalt lähenedes küsida
toetust
väitlusalase
hariduse
edendamiseks, mille laiemaks eesmärgiks on
kaasa rääkida maailmas olulistel teemadel
ja avaliku poliitika kujundamisel. Tutvu
võimalustega siin.

Kaks uudist Eesti Gei Noortelt
3. ja 24. mail ning 14. juunil korraldab
MTÜ
Eesti
Gei
Noored
koolituse
"Seksuaalvähemused koolis – kas, miks
ja kuidas?“. Eesmärk on pakkuda teavet
seksuaalvähemustest
ja
võimalikest
olukordadest, millega koolikeskkonnas
võidakse kokku puutuda. Koolitusele on
oodatud
õpetajad,
koolipsühholoogid,
sotsiaaltöötajad
ja
teised
noortega
töötavad spetsialistid. 3. mai koolitusele
on veel paar vaba kohta. Loe edasi siit. Ja
juba täna, 2. mail, toimub OMA keskuses
kohtumisõhtu emade ja isadega, kes on
loonud
pere
koos
samast
soost
partneriga. Vaata Facebookist, millega
tegu.
Erakondade rahastamisest
... ja poliitilisest kultuurist meil ja mujal
kirjutab ühing Korruptsioonivaba Eesti,
kes viibisid aprilli alguses AEFi toetusel
Varssavis. Koostööpartneritega endisest
idabloki riikidest - Armeeniast, Tšehhist,
Gruusiast, Moldovast, Mongooliast ning
Poolast - arutatigi eeskätt erakondade
rahastamise teemadel. Ühtlasi hea põhjus
üle tüki aja kiigata AEFi ajaveebi.

Õues võtab võimust lehekuu
Poliitiliste MTÜde tulevik?
Vabariigi
Kodanikud
vaidlesid
eile
poliitiliste MTÜde väljavaadete ja tuleviku
üle.
Näiteks
poliitikavaatleja
Agu
Uudelepp ei usu, et viimasel ajal loodud

Pilgud on Kesk-Aasias
Eeloleval
reedel
avab
Eesti
oma
suursaatkonna Kasahstanis. Milline on
olukord Kesk-Aasias ning kuidas erinevad
riigid oma huvisid esindada saavad, räägib
ERRi korrespondent Neeme Rauale OSFi
Kesk-Aasia portaali Eurasianet peatoimetaja
Justin Burke. Järgmisel esmaspäeval ETV
ekraanil Välisilmas!
Õigus elada normaalses keskkonnas
Euroopa Liidu liikmesriikidel on kohustus
seista hea selle eest, et EL maksumaksja
raha investeeritaks struktuurifondide kaudu
viisil, mis austab inimese põhiõigusi ja
inimõigusi. Puuetega inimeste õiguste puhul
käitutakse sageli teisiti – investeeringuid
tehakse hoolekandeasutustesse, mitte ei
arendata võimalusi, et erivajadustega
inimesed saaksid elada inimsõbralikumates
kogukondades. Põnevat raportit loe edasi
siit.

Euroopa ja maailm
Basta! Kas aitab kärbetest?
Hispaanias on olukord paranemise asemel
pööranud allakäigule – töötute arv on
rekordiline, ees ootavad uued kärped,
rahvas on rahulolematu ja majanduse
kosumist pole kusagilt ette näha. Kas
oleks viimane aeg kärpimisest loobuda ja
asuda Hispaaniat teistmoodi turgutama?
Selleteemalist artiklit loe siit.
ECFRi podcastid
Kuula siit nii inglise, hispaania, saksa,

poliitilised MTÜ-d edukaks osutuksid,
pigem on mõjuvõimsamad need, keda ei
saa poliitikaga seostada. Saates esines
muidugi
ka teistsuguseid arvamusi.
Lühikest kokkuvõtet loe siit, saadet saab
järele vaadata siit.
Parim sooteadlik MTÜ
Palju õnne, Eesti Puuetega Naiste Ühing!
Konkurss toimus kolmandat korda ja viidi
läbi KÜSK projekti „Üheskoos teel
sooliselt
tasakaalustatud
ühiskonda“
raames, millega soovitakse kodanikuühenduste aktiivsuse kaudu kaasa aidata
jätkusuutliku demokraatliku ühiskonna
arengule
ja
edendada
teadlikkust
soolisest võrdõiguslikkusest. Loe uudist!
Noored tallinlased
Vaata, mis linnas toimub! Noored
tallinlased jagavad infot, mida ja millal
Tallinna noored teevad - sooviks, et
noored veedaksid rohkem aega ühises
keskkonnas. Ole sa eesti-, vene- või
umbluukeelne,
kõigile
leidub
linnas
mõnusat tegemist. Tutvu algatusega siin.

prantsuse kui itaalia keeles! Uut materjali
tuleb pidevalt juurde. Kui sind huvitab, mis
ECFR säutsub, siis vajuta siia.

AEFi toetusprogrammid
Noortefond
Taotle jooksvalt!
Ida-ida piiriülene programm
Taotle jooksvalt!
***
Eeter:
AEFi minutid eetris nagu ikka Kuku raadios
kolmapäeva hommikuti pärast kella 10
uudiseid.
Järelkuulata
saab
AEFi
kodulehelt.
Seekord
jutuks
Euroopa
Kodanikualgatus.
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.

