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AEFi uudiseid
Euroopa fondid taunivad sildistamist
Euroopa Fondide Keskust, mis koondab
nii avalikes huvides tegutsevaid kui ka
eraettevõtete loodud
heategevuslikke
sihtasutusi Euroopa Liidust ja kaugemalt,
teevad ärevaks hiljutised kolmandat
sektorit mõjutavad arengud Venemaal.
Seetõttu tegi keskus nädalavahetusel
Kopenhaagenis avaliku pöördumise,
millega taunis välisrahastuse saajate
negatiivset sildistamist välisagentideks.
Mis pöördumises veel seisis, seda saab
lugeda AEFi kodulehelt.
Kandideeri uude mentorprogrammi
Kui soovid kaasa lüüa noorte arengus ja
meie ühiskonna tuleviku kujundamisel,
siis soovitame noorteorganisatsioonide
mentorprogrammi, mille korraldab Eesti
Üliõpilaskondade Liit koos õpilasesinduste
ja noorteühenduste liitudega. Tutvu selle
algatusega lähemalt ning saada oma
elulookirjeldus ja väike motivatsioonikiri
hiljemalt 14. juuniks e-posti aadressile
maria.joela@eyl.ee Projekti rahastab EMP
toetuste Vabaühenduste Fond Avatud
Eesti Fondi vahendusel.
Tule noorteprojektide koolitusele!
Juhendad ja julgustad noori projektide
kirjutamisel? Soovid seda tegema asuda,
aga veel ei oska? Tule projektinõustamise
ja hindamise arenguprogrammi – õpid
vaatama noorte ideid ja projektitaotlusi
rahastaja pilguga, andma konstruktiivset
tagasisidet ja olema taotlejale mentoriks.
AEFi Noortefondi uuele koolitusele saad
end kirja panna kuni 31. maini. Aktiivõpe
toimub 13. ja 14. juunil ning koolitavad
Kadri Ollino, Uku Visnapuu, Heidi Paabort
ja Maarja Toots.

Siit nurgast ja sealt nurgast
Tulekul noorte liidrite juhtimiskool
Kõik juhtimishuvilised noored on oodatud
14.-16. juunil Noorte Liidrite juhtimiskooli
Tartusse. Neljandat korda toimuva kooli

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult
Mured paradiisis? Rootsi mässab
OSF võtab oma veebilehel sedapuhku
vaatluse alla Stockholmi äärelinnades
lahvatanud märulilaine. Ehkki ühelt poolt
analüüsitakse, kes on Rootsi mässulaine
suurimad võitjad ja kaotajad – seda ka
poliitilisel areenil –, juhitakse tähelepanu
ka jõududele, kes kasutavad mässu ja
meediat oskuslikult ära oma agenda
elluviimiseks. Ning siit ei puudu paraku
needki, kes nõuavad rassipuhast Rootsit.

Euroopa ja maailm
Mis saab „Türgi kevadest“?
Türgit haaranud protestilaine seoses
Istanbuli südames toimunud veriste
kokkupõrgetega elanike ja politsei
vahel on pälvinud tähelepanu kogu
maailmas. Lisaks rindereportaažidele
uudistekanalites
soovitame
lugeda
Avatud Demokraatia portaalis ilmunud
artiklit, mis vaatleb Taksimi väljakul
Gezi pargis toimuva telgitaguseid.
Soovid kodanikualgatusi vedada?
Euroopa Kodanikualgatuse Teenistus
asus endale uut juhti otsima, sest
senine juht lahkub aasta lõpus ametist.
Muuhulgas tegeleb Brüsselis paiknev
teenistus tänavusel Euroopa kodanike
aastal õiguskliinikuga ja valmistab ette
Euroopa Kodanike Maja sündi. Igav ei
peaks hakkama, aga nõudmised on ka
päris kõrged. Loe konkursist lähemalt!
Palgalõhe seminar Tallinnas
18. ja 19. juunil korraldab Euroopa
Komisjon Tallinnas seminari soolise
palgalõhe teemal. Seekord on fookuses
võrdse palga päeva tähistamine Eestis
kui suurima palgalõhega Euroopa
riigis. Seminaril vaadatakse, mida on
Euroopa riikidel võrdse palga päeva
tähistamise viisidest üksteiselt õppida.
Seminari materjalidega saab pärast
seminari tutvuda komisjoni veebilehel,
kus ka varasemad heade praktikate

teema on tänavu „Mõtteviisilt liider“ ja
mõeldud 18–30-aastastele noortele. Tõsi,
sul peab olema juhtimiskogemus – ole sa
siis tegutsenud õpilasesinduses, mõnes
noorteorganisatsioonis, ettevõtluses või
mujal. Detailid esinejatest, ajakavast ja
hinnast on üleval kodulehel.
Kellele anda ÜRO inimõiguste auhind?
Välisministeerium
ootab
ettepanekuid,
keda võiks Eesti esitada ÜRO inimõiguste
auhinnale. See preemia antakse viiele või
enamale võitjale iga viie aasta järel
suurepäraste saavutuste eest inimõiguste
vallas. Reeglid on kirjas ministeeriumi
kodulehel.
EMSL sai neli uut nõukogu liiget
EMSLi üldkoosolek valis uute liikmetena
oma nõukokku Hille Hinsbergi, Margus
Rinki, Mari-Liis Jakobsoni ja Martin
Noorkõivu. Lisaks kiideti heaks EMSLi
läinud aasta majandusaasta aruanne ning
organisatsiooni pikaajalisemad eesmärgid
järgmiseks kolmeks aastaks. Nõukogu
täiskoosseisu näed siin.

jagamise seminaride ettekanded.
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
***
Eeter:
AEFi
minutid
on
Kuku
raadios
kolmapäeva hommikuti pärast kella 10
uudiseid.
Järelkuulata
saab
AEFi
kodulehelt. Pöörame pilgu Venemaale ja
analüüsime koos ühenduse Avatud
Vabariik juhi Jevgeni Krištafovitšiga
sealset kodanikuühiskonda, aga ka
inimõiguste olukorda laiemalt.
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.

