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AEFi uudiseid

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult

Tere, demokraatia!
Juba varakult on rõõm välja hõigata 15.
septembril
toimuv
rahvusvaheline
Demokraatia päev, mida AEFil on hea
meel tähistada erinevate üritustega –
filmilinastuste,
avalike
loengute
ja
aruteludega – terve nädala vältel.
Täpsemat infot hakkab selle kohta
lisanduma meie kodulehel alajaotusse
www.oef.org.ee/demokraatia NB! Kõik
koolid, kes oleksid ajavahemikus 12.-15.
september huvitatud, et nende koolis
koostöös AEFiga demokraatia teemadel
arutletaks, andke teada kadri@oef.org.ee
Tänase seisuga soovib arutelu korraldada
juba kümmekond kooli, liituge teiegi!

Tšehhi liigub suletuse teed
Tšehhi
valitsus
keeldub
avaldamast
kõrgete
riigiametnike
palganumbreid,
mistõttu
süvenevad
avalikkuses
ka
kahtlused korruptsiooni suhtes. Open
Society Fund Prague toetab uurivaid
ajakirjanikke püüdlustes selliste otsuste
telgitaguste avamisel. Lugege täpsemalt
sellest blogipostitusest.

Venemaal on taas hääl
15. septembril annab Tallinnas AEFi sarja
Venemaa Hääled raames loengu tuntud
ühiskonnategelane, kirjanik, publitsist,
saatejuht
ja
terav
satiirik
Viktor
Šenderovitš. Tema isiku, tegemiste ja
visiidi kohta saab rohkem lugeda AEFi
koduleheküljelt. Loengusarja varasemate
külalistega vii ennast kurssi siin.
Vene noorte võimalused Eestis
AEFi ning Eesti Väitlusseltsi ühine projekt
ootab osalejaid! Eesmärgiks on aidata
Ida-Virumaa koolinoortel aru saada oma
võimalustest Eesti ühiskonnas, viies läbi
õppereise erinevatesse ettevõtetesse ja
asutustesse, kus oma elu- ja edulugusid
jutustavad neile teised vene rahvusest
noored inimesed. Iga õppereis koosneb
kahest osast - asutuses töötava inimese
edulugu ning järgnev arutelu Eesti
Väitlusseltsi aktiivsete noortega kitsamas
ringis.
Ihu keel ja meel teravaks ning mine osale
või soovita sõbrale! Projekt kestab juunini
2012, lisainfo siit.
OMA keskus ootab sind
Kaarli pst 5-1 asub veel pisut tühi, ent
hubane ruum, kus septembris avatakse

Ungari nähtamatud inimesed
Ungari tundlik dokumentaalfilm „Invisible
people“ räägib vaimupuudega inimestest.
Film tõendab veenvalt, miks nende
inimeste isoleeritult hoidmine on kahjulik
tervele ühiskonnale. Samal ajal ei toeta
Ungari sotsiaalsüsteem kuidagi seda, et
nende inimeste eest hoolitsemine oleks
võimalik ka kodustes tingimustes. Loe ja
vaata
tervet
45-minutilist
filmi
(ingliskeelsete subtiitritega) siit.
30 miljonit riskinoorte abistamiseks
OSFi uus algatus suunab 30 miljonit
dollarit
New
Yorki
latiinode
ning
afroameeriklaste noormeestele sotsiaalse
ebavõrdsuse
vähendamiseks.
Praegu
lõpetab keskkooli alla poole afroameerika
poistest, ülikooli jõuab kõigest 18%.
Algatus toimub avaliku ja erasektori
partnerluslepingu alusel ning ühtekokku
investeeritakse projekti 120 miljonit
dollarit. Tutvu algatusega siin.
Obama sisserändepoliitikast
Möödunud nädal tõi USA-s uudise, et
Obama administratsioon vaatab uuesti läbi
enam kui 300 000 väljasaatmisotsust ning
lubab ilmselt riiki jääda suurel osal nendel,
kes kriminaalkorras karistamata. Nii jääks
lahutamata
ja lõhki
rebimata
palju
perekonnad. Miks rõõmuhõisked siiski vaos
tasuks hoida, lugege sellest postitusest.

Euroopa ja maailm

LGBT (lesbi, gei, bi, trans) info- ja
tegevuskeskus Oma Maailma Avardamise
ehk OMA keskus - koht Sinu mõtete
elluviimiseks, ideede teostamiseks ja
ürituste korraldamiseks. 1. septembril
kella 13-21 on kõik oodatud avatud uste
päevale.
Lisainfo
ei
mujalt
kui
Facebookist.

Õue ja tuppa
Ta tuleb taas
Uue Maailma tänavafestival juba eeloleval
nädalavahetusel. Tänavuseks teemaks on
„Aed tuleb tänavale“. Vii ennast kavaga
kurssi, tule kohale ja ole. Isegi kui päike
ei paista, on ümber niivõrd palju säravaid
inimesi, et pimestab.
Oskustega appi
Möödunud nädala lõpus toimus EMSLi
suvekool,
mis
seekord
keskendus
küsimusele: kuidas leida ärisektorist
professionaalset vabatahtlikku ja hoida
teda oma vabaühenduses pikka aega?
Milliseid häid näiteid teab sellest EMSLi
juhataja Urmo Kübar, loe siit.
Eesti keel teaduses
Tallinna
Ülikooli
Akadeemilises
Raamatukogus Rävala pst. 10 on värskelt
avatud näitus „Eesti keel teaduses ja
kõrghariduses“.
Piimapukid muinsuskaitse alla
Möödunud
nädalal
tegi
põllumajandusminister
Helir-Valdor
Seeder ettepaneku, et Eestis tuleks
piimapukid muinsuskaitse alla võtta.
"Piimapukid
iseloomustavad
Eestis
maaelu ja põllumajanduse ühte ajajärku
ning
need
on
olnud
muuhulgas
maastikuarhitektuuri üks osa," rääkis
Seeder. Piimapukid on ägedad! Loe siit.
Toetus tervise edendamiseks
SA
Innove
ja
Sotsiaalministeerium
kuulutasid eilsest avatuks taotlusvooru
meetmes "Tervislike valikute ja eluviiside
soodustamine." Välja on võimalik jagada
kuni
1,109,791
eurot
Euroopa
Sotsiaalfondi ja riigieelarve toetusraha.
Taotlusvoorust võivad toetust taotleda
kohalikud omavalitsused, maavalitsused
ning MTÜd, kelle partneriks projektis on
kohalik omavalitsus või maavalitsus.

Euroopa & USA vaatavad Liibüasse
Saksamaa kardab kõige rohkem, et
õhurünnakutest koosnenud sõda kandub
maale ning kui NATO väed otsustavad
osaleda, peab seda tegema ka Saksamaa.
USA aga ootab, et vastutuse (kindlasti ka
rahalise) võtaks seekord Euroopa. Loe
kahe välispoliitika eksperdi kommentaari
siit.
ECAS 20
ECAS ehk European Citizen Action Service
tähistab 20 sünnipäeva. AEF on olnud
ECASi liige enam kui 10 aastat ning Mall
Hellam selle juhatuse liige peaaegu sama
kaua. ECAS tahab kuulutada 2013. aasta
Euroopas Kodaniku aastaks ning selle 2.
Septembril peaks loodetavasti hakkama
tööle virtuaalne European Civil Society
House, mille ideega saad tutvuda, kui
vajutad siia.
15. septembrini saab kandideerida ka
organisatsiooni juurde praktikale, tutvu
kuulutusega siin.
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)
uued tähtajad selguvad peagi! Enam kui
18 865 euro suurustele taotlustele
oleme lõplikult joone alla tõmmanud.
***
Eeter:
AEFi minutid jälle eetris! Nagu ikka
Kuku raadios kolmapäeva hommikuti
pärast kella 10 uudiseid. Seekord on
stuudiokülaliseks Helen Talalaev MTÜst
Eesti Gei Noored ning juttu tuleb
septembris avatavast OMA Keskusest.
Ajaveeb:
avatudeestifond.wordpress.com

Lubame

Naine avalikus ja privaatsfääris
Suve algusest on AEF-i kontoris kõigile
huvilistele kättesaadav laenutamiseks
film
„Tööl
ja
kodus
ehk
sooline
võrdõiguslikkus Eestis.“ Täpsemalt loe ja
vaata treilerit siit: www.sooline.ee

värskeid postitusi igal nädalal! Viimased
muljeid kaasamiskoolituselt loe siit.
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.

