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AEFi uudiseid

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult

Koristame maailma ära
13.-15. jaanuaril toimub Eestis Teeme
Ära Maailmakoristus 2012 konverents,
kus saavad kokku koristusaktsioonide
eestvedajad
45-st
erinevast
riigist.
Korraldatakse töötubasid, esitlusi ning
mõttevahetusi, mis aitavad valmistuda
eelseisvateks
rahvusvahelisteks
prügikoristustalguteks.
Täpsemalt
loe
edasi siit. Maailmakoristust toetab ka
AEF.

Kuuluvustunne Londonis
Möödunudsuvised märulid Londonis olid
selge märk sellest, et Suurbritannia seisab
silmitsi
tõsiste
sotsiaalja
lõimumisprobleemidega. OSFi blogist saab
vaadata lühifilmi, mis keskendub IdaLondoni multikultuurses maailmas elavatele
õpilastele,
kooliõpetajatele
ja
kogukondadele ning sellele, kuidas saab
terviklikuma kogukonna arengule kaasa
aidata.

Ajurünnak OMA Keskuses
Neljapäeval toimub OMA keskuses Riias
toimuva
Baltic
Pride
2012
õpitoa
ajurünnak. Baltic Pride 2012 (toimub
30.05-02.06) on üks olulisemaid üritusi
LGBT valdkonnas Balti riikides. Facebooki
lingi üritusele leiad siit.

Ühe roma identiteediotsingud
Ivan Dimitrov oli 2-aastane kui ta
adopteeriti,
tema
uued
vanemad
ümbritsesid poisi hoole ja armastusega.
Oma juured ei andnud talle aga rahu: Ivan
teadis, et ta on isa poolt roma, kuid tema
kodumaal Bulgaarias oli ta seda sotsiaalse
häbitunde tõttu harjunud varjama. Sel
suvel käis Ivan OSFi toel toimunud roma’de
kultuuri laagris Barvalipe. Mida see tema
maailmas muutis, loe siit. Kui aga tahad
osa võtta fotokonkursist, mis portreteerib
roma’de elu, siis uuri lähemalt seda.
Tähtaeg juba 15. jaanuar!

AEF aitab õpetajaid
2011. aasta detsembrist kuni 2012. aasta
aprillini osalevad Kohtla-Järve Tammiku
Gümnaasiumi ja Mäetaguse Põhikooli
õpetajad ja psühholoogid ühisprojektis
„Muudatuste algus peitub iseendas!“.
Algatus viiakse ellu Avatud Eesti Fondi
toel ja selle eesmärgiks koolis turvalise
õpikeskkonna loomine. Tutvu projektiga
siin.
Nõustamine Inimõiguste Keskuses
Eesti
Inimõiguste
Keskus
pakub ka
tänavu nõustamist võrdse kohtlemise ja
diskrimineerimise teemal. Nõustamine on
tasuta ja toimub igal kolmapäeval nii
eesti kui ka vene keeles. Lisainfo ja
eelregistreerumine telefonil 644 5148 või
e-postil info@inimoigused.ee, kuhu saab
ka oma teemakohase küsimuse saata. Kui
sind
huvitab,
kas
sind
ennast
diskrimineeritakse, siis tutvu sellise
kompassiga.

Uue hooga
Kodanike Euroopa

Rege rauta suvel: suvekool
OSFi suvekool Budapestis inimõiguste ja
narkopoliitika teemadel toimub 16.-27.
juulini. Kandideerimisavaldusi saab saata
veebruari keskpaigani, suvekooli toimumise
ja sisu kohta loe edasi siit.

Euroopa ja maailm
Sinu sõna poliitikas
Alates tänavu 1. jaanuarist on Euroopa
Liidu
kodanikel,
erasektoril
ja
valitsusvälistel organisatsioonidel võimalik
EL poliitikakujundamisel ning eelnõude
kommenteerimisel sõna sekka öelda 12
nädalat (varasema 8 nädala asemel). Lisaks
saad suhelda ka siin ehk veebivärava Sinu
Hääl Euroopas kaudu.
Tutvu ja liitu võimalusel ka Euroopa

EL programmi Kodanike Euroopa eesmärk
on suurendada inimeste teadlikkust
nende õigustest ning edendada Euroopa
identiteeti.
Praegune
7-aastane
programm lõpeb 2013. aastal, järgmine
periood on 2014-2020. Kuigi programmi
põhirõhk on Euroopa mineviku mälestuse
teadvustamisel, on osa sellest suunatud
ka
kodanikuühiskonna
arendamisele
(peamiselt EL poliitilise otsuste tegemise
protsessis
osalemise
võtmes).
Siseministeerium ootab kommentaareettepanekuid
2014-2020
rahastamisperioodi kohta 13. jaanuariks. Loe ka siit
ja siit.
Hea Kodanik avalikest teenustest
Aasta lõpus ilmus uus number ajakirja
Hea Kodanik, mis on veebis kättesaadav
siit.
Etteruttavalt:
järgmise
numbri
läbivaks teemaks on heategevus ja
sellega
seoses
on
oodatud
kõik
ettepanekud ja ideed kaastööks; palume
need saata aadressile mari@ngo.ee.
Järgmise
numbri
vabatahtlikuks
külalistoimetajaks on Eesti Päevalehe
ajakirjanik Rein Sikk.
DASA-pisi edasi
12. jaanuaril toimub Tartus Domus
Dorpatensises
arutelu
demokraatia
arendamise sihtasutuste ehk lühendatult
DASAdest. Omavahel
väitlevad
EMSLi
juhataja
Urmo
Kübar,
Riigikogu
põhiseaduskomisjoni
esimees
Rait
Maruste ja Mihkel Solvak TÜ riigiteaduste
instituudist. Rohkem infot www.tnv.ee
Urbanistide uudiskiri
Linnalabori kodulehel www.linnalabor.ee
on lugemiseks üleval uudiskiri U8. U8
veergudel
saab
sõna
nii
algatuse
Tallinnaruum
eestvedaja,
kirglik
skulptuuritudeng Mats-Laes Nuter kui ka
Tallinna
linnapea
Edgar
Savisaar.
Lugemist jätkub veel kõvasti.

läbipaistvusregistriga
Register).

(Transpacency

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
Taotle jooksvalt!
Ida-ida piiriülese koostöö programm
Taotle jooksvalt!
Kriisiprogramm
Väikeprojektide (kuni 18 865 eurot)
viimane tähtaeg kukub 30. jaanuaril 2012,
tutvu tingimustega kodulehel. Enam kui
18 865 euro suurustele taotlustele oleme
lõplikult joone alla tõmmanud.
***
Eeter:
AEFi minutid eetris nagu ikka Kuku raadios
kolmapäeva hommikuti pärast kella 10
uudiseid. Stuudiokülaliseks seekord Eva
Truuverk ja teemaks Eesti veetud
maailmakoristustalgud.
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.

