Uudiskiri 28/2012

AEFi uudiseid

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult

Kurdistani kodanikuühiskond
Sel
nädalal
viibivad
Eestis
Iraagi
Kurdistani parlamendiliikmed ja vabakonna esindajad. Siinviibimise põhjuseks
on Eestis 10 aastat tagasi vastu võetud
Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsioon ehk lühidalt EKAK. Lisaks Avatud
Eesti Fondile jõudis delegatsioon KÜSKi,
EMSLi,
regionaalministri
juurde,
Riigikogusse ja Riigikantseleisse, Presidendi vabakonnanõuniku juurde, Heateo
Sihtasutusse,
Harju
Ettevõtlusja
Arenduskeskusse, Praxisesse (ja nimekiri
jätkub veelgi).

Nutifonid head ja halvas
OSFi Information Program’i eesmärk on
tõsta inimeste teadlikkust ning kaitsta
nende kodanikuõigusi digitaalses keskkonnas.
Tutvu
SIIN
konkreetsete
juhtumitega
maailma
erinevatest
nurkadest, kuidas tehnoloogia inimeste
argielu hästi või halvasti mõjutab.

Koolist väljalangemine
Möödunud
nädalal
esindas
kriisinõustamise ja eneseleidmise keskus
Mahena Ida-ida programmi toel Eestit
Bulgaarias toimunud seminaril „School
Dropout.
In
search
of
the
right
approach“. Milliseid kogemusi jagati ning
kuidas ise targemaks saadi, loe edasi
kohalkäinute muljetest.
Septembris teeme häält
Kuu keskpaigas on AEFil käed tihedalt
tööd täis – peame maha juba XVII Avatud
Ühiskonna
Foorumi,
mis
tänavu
keskendub populismile ning toob siia
säravaid
eksperte
mitmelt
poolt
maailmast. Juba teist aastat tähistame
15. septembril demokraatiapäeva, mille
käigus saab osa põnevatest aruteludest
Eesti koolides. Järgmine nädal läheb lahti,
püsige lainel – infot tuleb palju ja
põnevat!

Kalender on kirju
Ühisrahastusest ja hooandmisest
Henri Laupmaa räägib homme Garage48
hub’is ühisrahastusest ja Eesti esimesest
selleks mõeldud platvormist Hooandjast.
Mõne kuuga on ühisel jõul stardiraha
saanud mitmed projektid, kuhu edasi –
seda saabki uurida otse Henrilt. Loe lisa

Euroopa ja maailm
Euroliit ja laieneb?
Horvaatiast peaks järgmise aasta juulis
saama Euroopa Liidu 28. liige. Mis aga saab
ülejäänud Lääne-Balkani riikidest? Kuigi
ELile
oleks
ooterežiimi
kehtestamine
mugavam, võib selle näiline stabiilsus
petlikuks osutuda. Juba praegu on varasem
optimism asendumas laialdaste pettumusmeeleoludega. Milline on arutluskäik, loe
edasi SIIT.
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 piiriülene programm
Taotle jooksvalt!
***
Eeter:
AEFi minutid eetris nagu ikka Kuku raadios
kolmapäeva hommikuti pärast kella 10
uudiseid.
Järelkuulata
saab
AEFi
kodulehelt.
Praxise
valitsemise
ja
kodanikuühiskonna programmi juht Hille
Hinsberg räägib avatud valitsemisest ja
Helsinkis
toimuvast
Open
Knowledge
Festivalist.

ürituse Facebooki lehelt.
Eesti jagab taas e-kogemust
Augustikuus käis Brasiilia parlamendi
delegatsioon Eestis, et tutvuda siinsete edemokraatia võimaluste ja tehnoloogiliste
lahendustega. Eeskätt huvitab brasiillasi,
kas Eesti lahendusi saaks kohaldada ka
mobiiltelefonidele, millel on Brasiilias üle
saja miljoni kasutaja; ligipääs internetile
on umbes 80 miljonil inimesel. Loe uudist
edasi SIIT.

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.

