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AEFi uudiseid
Uus nõustamisteenus
Eesti Inimõiguste Keskus taasalustab
sellest kolmapäevast nõustamisteenuse
pakkumise.
Tänavu on teemadering laiem ning
sisaldab
kõiki
võrdse
kohtlemise
valdkondi. Teenust pakutakse tasuta nii
eesti kui vene keeles igal kolmapäeval kell
10.00-15.00.
Loe
lähemalt
siit:
http://www.humanrights.ee/news.ph
p?uudis=380
Teed näitab Valijakompass
e-Riigi
Akadeemia
esitleb
tuleval
esmaspäeval, 24. jaanuaril kell 12.00 14.00 Rahvusraamatukogu kuppelsaalis
2011. aasta Valijakompassi. Kohapeal
saab teada, mida kompass endast
kujutab, kes selle valmis tegid ja kuidas
instrument töötab. Lisaks sellele tuleb
esitlusele
Eesti
erakondlik
poliitiline
maastik, mille piirjooned on määratud
kompassi näitude põhjal. Õige pea on
kompass kasutamiseks kättesaadav Eesti
rahvusringhäälingu kodulehel.
Kodanikuühiskond arutleb reedeti
Vikerraadios
Alates 21.01 on Vikerraadio eeter üle kahe
nädala reedeti kell 10-11 Huvitaja saate
raames kodanikuühiskonna, vabasektori
ning arengukoostöö teemade päralt.
Esimeses saates on külalisteks Avatud
Eesti Fondi juhataja Mall Hellam, Riigikogu
liige ja ajaloolane Mart Nutt ning Jaan
Tõnissoni
Instituudi
Maailmahariduse
keskuse Eesti-Afganistani sõpruskoolide
projekti juht Maari Ross. Räägitakse
kodanikuühiskonna kujunemisest ajaloos,
tänapäeva
Eestis
ning
vaadatakse
arengukoostöö sihtidest rääkides oma
ninast kaugemale.

Vabaühenduste Fond toetab
Sotsiaalne integratsioon
Kõigil, kes viibivad täna Tartus, on
suurepärane võimalus külastada Domus
Dorpatensise
konverentsi
sotsiaalsest

Open
Society
Foundations
(OSF): uudiseid võrgustikult
Türgi tammub paigal
On vähetõenäoline, et Türgil tänavu
õnnestuks Euroopa Liiduga liitumise
suunas lähemale liikuda. Kuidas aga
tugevnev
strateegiline
partnerlus
Türgiga tuleks kasuks EL suhetele
Lähis-Idas, lugege siit.
Ungari, mida sa teed?
Euroopa Liidu värske eesistujamaa
Ungari valitsus peaks lõpuks ometi
kodanikuühiskonda tõsiselt kuulda
võtma. Valitsuskriitilise sissekandega
OSI
ajaveebist
saab
tutvuda
siitsamast.
Sallimatuse vastu
Mil moel noored digiajastul sallimatuse
vastu võitlevad, lugege ja kuulake
sellest sissekandest.

Euroopa ja maailm
Vabatahtlikkuse aasta
Tuletame
meelde,
et
2011
on
kuulutatud vabatahtlikkuse aastaks
kogu Euroopas! Euroopa info kohta
saamiseks
sukelduge
selle
veebilehekülje sisusse, Eesti kohta
enam infot Vabatahtlike Väravast
aadressilt www.vabatahtlikud.ee

AEFi toetusprogrammid
Noortefond
Taotle jooksvalt!
Ida-ida piiriülese koostöö programm
Taotle jooksvalt!
Kriisiprogramm
Tähtajad selgunud!
AEFi kriisiprogrammi väikeprojektide
(taotlused suuruses kuni 270 000 kr)
taotlustähtajad
2011.
aasta
I
poolaastal on 28. veebruar ja 2.
mai.
Enam kui 17 353 euro (270 000 eek)

integratsioonist
ja
erinevatest
peremudelitest kaasaegses ühiskonnas.
Algus õhtul kell 18.00, täpsem info
www.dorpatensis.ee
Vanemahariduse konverents
Sel neljapäeval 20.01 toimub Tallinna
Ülikooli
konverentsikeskuses
MTÜ
Perekoolitusühing Sina ja Mina korraldatud
konverents
vanemate
toetamisest
lastekasvatuse ja peresuhete teemadel.
Täpsemalt
saate
end
kurssi
viia
www.sinamina.ee/konverents

Ära maga maha!
Ökoloogiline jalajälg – oled sa pigem
jeti või jänes?
Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus ning
SA REC Estonia viivad läbi naiste ja
meeste ökoloogilist jalajälge võrdlevat
uuringut, milles saab osaleda veel kuni 31.
jaanuarini. Uuring toimub samaaegselt
Helsingis, Riias ja Tallinnas. Täpsemalt loe
siit.

suurusi taotlusi
vastu jooksvalt.

võetakse

endiselt

***
Eeter:
AEF ka uuel aastal igal kolmapäeval
kell 10 Kuku raadios.
Stuudios on MTÜ Mondo projektijuht
Aet Kukk ning juttu tuleb uuest
kodanikuühiskonna ning
arengukoostöö teemasid käsitlevast
raadiosaatest, mis hakkab olema
Vikerraadio eetris üle kahe nädala
reedeti 10-11.
Ajaveeb
Meie mõtted siin:
avatudeestifond.wordpress.com
Loe postitust Mall Hellamilt, mis ilmus
artiklina ka EPL Onlines.
Twitter:
Kevade saabudes säutsume
tihedamini:
twitter.com/avatudeestifond

järjest

Milline on Sinu 100-aastane Eesti?
Kuni 31. jaanuarini kutsuvad venekeelne
Postimees ja Avatud Eesti Fond 16-26aastaseid noori osalema venekeelsel
esseekonkursil
„Eesti
100“.
Tutvu
tingimustega ja lase sulel lennata!
Vali aasta keeletegu!
Kuni 22. jaanuarini saab Haridus- ja
Teadusministeeriumile esitada 2010. aasta
parima eesti keelt väärtustava teo ja selle
tegija. Täpsemate nõudmiste kohta loe
siit.
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.

