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AEFi uudiseid
Vabaühenduste Fond jagab taas raha
AEF kuulutas välja kaks uut taotlusvooru
vabaühenduste projektidele. Ühtekokku
jagatakse toetusteks 864 723 eurot ehk
suurprojektidele kuni 40 000 eurot (ja
kindlatel tingimustel kuni 100 000 eurot)
ning väikeprojektidele kuni 7500 eurot.
Kes veel ei tea, siis Vabaühenduste Fond
on Euroopa Majanduspiirkonna (EMP)
toetuste programm, raha annavad Norra,
Island ja Liechtenstein. Eestis kureerib
fondi Avatud Eesti Fond.
Inspiratsiooniseminar õpetajatele
Kuu aja pärast toimub Tallinnas seminar
ühiskonnaõpetuse õpetajatele, kuid kirja
tasuks end panna juba nüüd. Seminaril
„eRiik – eesmärk või vahend?” kuuleb,
millised on inimeste osalusvõimalused
infoühiskonnas ja kuidas riiki tehnoloogia
abil noortele lähemale tuua. 25. oktoobril
Komandandi Majas (Toompea 1) toimuva
seminari korraldab e-Riigi Akadeemia,
rahastajaks EMP toetuste Vabaühenduste
Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel. Loe
lisa ja pane end kirja enne 14. oktoobrit.
Demokraatiapäeva järelkajad
Tänavune demokraatiapäev ja -nädal on
selleks korraks otsas. Lisaks kõikjal Eestis
toimunud kohtumistele tasub lugeda ka
mitme esineja arvamusavaldusi meedias
– sõna võtsid Juhan Kivirähk, Darja Saar,
Olesja Rotar, Marian Võsumets ja Igor
Kopõtin. Ja kui te veel jõudnud pole, siis
lugege ka Sten Tamkivi mõtteavaldust ja
kiigake Demokraatiapäeva Facebooki.

Issanda loomaaiast
Töökoht avatud valitsemise gurule
Avatud valitsemise partnerluse (OGP)
juhtkomitee otsib kaastöötajat, kes
oleks valmis novembrist Washingtonis või
San Franciscos tööle asuma. Vajalikud
tingimused ja peibutuspakett on kirjas
siin – tähtaeg kukub 9. oktoobril.
Töökohad LGBT gurudele
Eesti LGBT Ühing ootab oma tiimi kahte

Open Society Foundations
(OSF): uudiseid võrgustikult
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha?
Jah, sellist pealkirja kannab uus Eesti
dokk „Ühtse Eesti” sünniloost. Ent sellele
küsimusele on ka selgemaid vastuseid –
OSFi toel on näiteks valminud veebileht,
mis annab ülevaate riigi rahakotist,
sedapuhku Gruusia näitel. Lisaks saab
igaüks sel lehel „osta omale riigi” ehk
maksudega mängides õppida, kuidas riik
raha teenib ja kulutab. Muide, sarnane
kalkulaator on olemas ka Eesti jaoks.
Meieraha.eu on sündinud Praxises.
Multikaga kanepidebatti
Kas kanep dekriminaliseerida või mitte –
selles on küsimus. Ja tuliseid argumente
leiab mõlemalt poolt. Tuulutuseks vaata,
kuidas vürtsitavad debatti itaallased.

Euroopa ja maailm
Põhjamaades suureneb ebavõrdsus
Kus on kõige rohkem vaesust? Kes on
paremini haritud? Kes saastab kõige
vähem? Neile ja teistele küsimustele
leiab
vastuse
Põhjamaade
uuest
andmebaasist „Põhjamaade näitajad”,
mis teeb ülevaate piirkonna kestlikust
arengust ning toob välja probleemsed
valdkonnad. Lühikokkuvõtet loe siit,
põhjalikumalt juba andmebaasist.
Europarlament alustas valimistega
Septembriga alustas europarlamendi
infobüroo kampaaniat järgmise aasta
valimisteks – „Osale.Otsusta.Mõjuta”.
Eestis toimuvad valimised täpselt 8 kuu
pärast ehk 25. mail. Kui parlamendis
toimuv on sulle aga tänini üpris hämar,
siis tasub end kurssi viia parlamendi
praeguse presidendi Martin Schulzi
ametliku Eesti-visiidiga, mis algab 30.
septembril.
Euroliidu hääletu revolutsioon
Euroopa majanduskriisi varjus toimub
juba pikemat aega ja vaikimisi reform,
mis rajab teed seniste institutsioonide

hakkajat inimest – algatusvõimelist juhti
Tallinna info- ja tegevuskeskusele ning
lennukat koordinaatorit Tartusse. Kiiruga,
sest kuulutused aeguvad 30. septembril!

ülesele valitsemisviisile, mis üha enam
meenutab föderalismi. Nii leiab ECFRi
Poola kontori juht Piotr Buras värskes
analüüsis. Kas on põhjust häält teha?

Piirkonnaseltsidel käib manifestisari
Tallinna piirkondlikud seltsid täidavad
poliitilise välireklaami keelu aja kohalike
manifestide esitlemisega. Neljal laupäeval
on võimalik tutvuda aktiivsete asumitega
ja arutada põletavate teemade üle.
Manifestisari toimub linnaosade kaupa:
Nõmme seltsid on juba kohtunud, järge
ootavad seltsid Pirital (28. septembril),
Põhja-Tallinnas
(5.
oktoobril)
ja
kesklinnas (12. oktoobril).

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.

Hea valimistava valvurid on hoos
Äsja alanud aktiivse valimisagitatsiooni
perioodi eel pöördub vabaühenduste liit
EMSL kõigi valla- ja linnavolikogudesse
kandideerijate poole ja kutsub neid üles
head valimistava järgima. Nüüd alustas
EMSL regulaarse järelevalvega heast
valimistavast kinnipidamise üle. Kuidas
sina neil valvata saad aidata, seda loe
lähemalt siit. Ja seejärel võta valvurid
Facebookis oma sõbraks.

Noortefond
võta.

Kes seisab puudega inimeste eest?
Teisipäeval, 8. oktoobril kell 15 korraldab
Tallinna Puuetega Inimeste Koda debati,
et kuulda, mida pealinna valimisvankrile
hüpanud poliitikud kavatsevad järgmisel
neljal aastal teha nii puudega inimeste
kui ka nende hooldajate heaks. Kohale on
palutud kõik erakonnad ja valimisliidud.
Valimisväitlus toimub Tallinna Puuetega
Inimeste Tegevuskeskuses (Endla 59).

AEFi toetusprogrammid
Vabaühenduste Fond
hetkel taotlusi vastu ei

***
Eeter:
AEFi minutid kõlavad Kuku raadios
kolmapäeva hommikuti pärast kella 10
uudiseid. Järelkuulata saab saadet AEFi
kodulehelt. Sel nädalal tuleb külla EMSLi
vastne juht Maris Jõgeva.
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.
	
  

