Uudiskiri 18/2013
AEFi uudiseid
Mikrokrediit tegutseb täistuuridel
MTÜ
Ettevõtlikud
Naised
Eestimaal
(ETNA) mikrokrediidi kõik laenugrupid
on alustanud tööd ning tegutsevad nüüd
Jõhvis, Tahkurannas, Ridakülas, Paistus,
Järva-Jaanis, Paides, Tõrvas, Tartus,
Oonurmes ja Pandiveres. Valdaval osal
naistest on olemas ettevõtluskogemus,
tegevusalad ulatuvad alates käsitööst
kuni ilu- ja autoteeninduseni. Algatust
rahastab AEF Kriisiprogrammi raames.
Bussijaamas räägitakse liikuvusest
Linnaidee kutsub kõiki 8. mail algusega
kell 17.30 Tallinna bussijaamas toimuvale
linnaliikuvuse teemaõhtule „Tipptund“.
Üritus
on
osa
Linnaidee
algatuse
seminarisarjast, mis harutab lahti linnas
elamise kunsti. Tutvu teemaga ja pane
end kirja – osavõtt on tasuta! Algatust
rahastab EMP toetuste Vabaühenduste
Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel,
seminari toetab kultuuriministeerium.
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.

Siit nurgast ja sealt nurgast
Kuidas murda tõrjutuse nõiaring?
Teisipäeval, 16. mail korraldavad Praxis
ja Eesti Noorsootöö Keskus Tallinnas
Viktoria keskuses Noorteseire konverentsi
„Kuidas murda tõrjutuse nõiaring?“.
Kohtumise fookuses on noorte sotsiaalse
kaasatuse suurendamise vajadus ja
võimalused. Osalemine on tasuta, kuid et
kohti napib, tuleks end registreerida enne
10. maid siin.
Heateo Sihtasutus otsib uut juhti

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult
Kriitikanooled politseinike pihta
OSFi õigusprogramm on võtnud luubi
alla politseijõudude käitumise Euroopa
eri otstes. Uuringutest selgub, et kui
tänaval kõndiv või autoga sõitev kodanik
„ei näe välja õige“ ehk teisisõnu, on
„välismaise moega“, siis suhtub politsei
neisse eos kui kahtlasesse elementi.
Tulemuseks on alusetu kinnipidamine
ja inimeste läbiotsimine kõigi silme all.
Etniline profileerimine just LääneEuroopa riikides on diskrimineeriv ja
ebaõiglane, võitluses kuritegevusega
liiatigi lühinägelik samm, rõhutab OSF.

Euroopa ja maailm
Arutelu Vene demokraatia kriisist
TTÜ õiguse instituut korraldab reedel,
10. mail kella 12.30–15.00 TTÜs
(Akadeemia tee 3, auditoorium Х-209)
arutelu demokraatia kriisist Venemaal.
Esinevad opositsiooniaktivistid Suren
Gazarjan, Maksim Jefimov ja Anastasia
Rõbatšenko. Arutelu on vene keeles.
Loe sündmusest lähemalt ja ütle oma
sõna sekka Facebooki lehel. Ühtlasi
soovitame lugeda Kadri Liigi artiklit
Putini viimasest võimuaastast, mis ilmus
ECFRi kodulehel, ja Human Right Watchi
karmi ülevaadet inimõiguste olukorrast
Venemaal.
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
***

Heateo Sihtasutus levitab uudist, et otsib
sotsiaalselt tundlikku ja võimekat juhti –
selles rollis tuleb olla ühtaegu elluviija,
visionäär, eestvedaja kui ka eestkõneleja.
Kui tunned, et sobid sellele kohale ja oled
valmis pühenduma vähemalt kolm aastat,
siis kandideeri enne 21. maid Fontese
talendipangas!
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.

Eeter:
AEFi
minutid
on
Kuku
raadios
kolmapäeva hommikuti pärast kella 10
uudiseid.
Järelkuulata
saab
AEFi
kodulehelt. Äsja käis e-Riigi Akadeemia
esindus Birmas, et uurida, kuidas Eesti
saaks selles arenevas riigis kaasa aidata
e-valitsemise edendamisele. Stuudios on
Hannes Astok. Muide, Birma eluolul
peatus ka hiljutine Kuku „Välismääraja“.
Tasub üle kuulata!
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.

