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AEFi uudiseid

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult

Valitsemisel on nüüd valvurid
Eilsest avanes uus avatud valitsemise ja
ühiskondlike
muutuste
edendamiseks
mõeldud veebikeskkond www.valvurid.ee
ehk suupärasemalt Valitsemise Valvurid.
Vaata ja kuula Terevisiooni tempokast ja
kompaktsest videost, mida räägivad
valitsemise valvamise kohta algatuse üks
eestvedajaid, Hille Hinsberg Praxisest
ning AEFi juhataja Mall Hellam. Valvureid
on praegu kokku 30, osalema oodatud on
kõik, kellele riigi tulevik ja selle käekäigus
kaasa rääkimine korda läheb.

Writers Bloc
Selle aasta algusest on OSFi Education
Support Program võtnud suuna õiglase
hariduse edendamisele kultuuri kaudu. Miks
tegi George Soros ettepaneku 10-le
kirjanikule minna vabalt valitud riiki ning
kirjutada ilma igasuguste loominguliste
piiranguteta midagi haridusteemalist? Loe
OSFi blogist ning sellest The Guardianis
ilmunud artiklist.

Noorte kasvulava
FutureLab Europe ehk Euroopa Noorte
Nõukoda on Avatud Eesti Fondi ja
Euroopa
Kodanikuhariduse
Liidu
koostööprojekt,
kuhu
kutsume
kandideerima noori vanuses 20-30. Terve
hulk tingimuste ja põnevate väljunditega,
mida see Euroopat hõlmav projekt
sisaldab, saad tutvuda AEFi kodulehel.
Õpi kaasavat eelarvemenetlust
Möödunud nädalal sai e-Riigi Akadeemial
valmis
kaasava
eelarvemenetluse
juhendmaterjal, mida saab lugeda ja huvi
korral ka täiendada siin. Kaasava eelarve
koostamisega
puutusid
juba
eraldi
koolitusseminaril
praktilisel
tasandil
kokku Tartu ja Väätsa, kelle kogemuste
kohta saab lugeda siit.
Mentorprogramm lõpu lävel
Eeloleval
nädalavahetusel
toimub
Rahvusraamatukogus AEFi ja EMSLi
partnerlusel ellu viidud vene ühenduste
mentorprogrammi lõpuüritus. Üle antakse
tunnistused, tehakse kokkuvõtteid ja
vaadatakse
tulevikku.
Vaadake
ka
reedehommikust Terevisiooni, et tutvuda
mõnede programmis osalenute muljete ja
kogemustega!

Euroopa Liidu vastutusrikas roll
Mil moel saab Euroopa Liit aidata kaasa
suletud ühiskondade arengule ja mida
kujutab endast European Endowment for
Democracy, loe ja vaata siit.
Gitmo enne & praegu
Loe, mis on Guantánamo vangilaagris
Kuubal muutunud võrreldes 10 aasta
taguse ajaga.

Euroopa ja maailm
Burma Campaign UK
Reede, 13. jaanuar oli õnnelikuks ja
kauaoodatud päevaks Birma poliitvangidele
– lisaks hiljuti vabastatud 300 vangile lasti
vabadusse veel 651. Nende seas on ka
näiteks ’88 Generationi juht Min Ko Naing
jt.
Uudist
loe
täpsemalt
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 piiriülese koostöö programm
Taotle jooksvalt!

Uue hooga
DASA-lülitus
Möödunud
nädalal
tartus
Domus
Dorpatensises toimunud arutelu DASAde
teemal, kus osalesid Urmo Kübar, Mihkel
Solvak ja Rait Maruste, saate järele
vaadata siit.
Kohvik? Ugandasse?
MTÜ
Mondo on
taas
läinud
uue
algatusega laia maailma inimesi abistama
ning seekord kavatsetakse luua kohvik
Ugandasse,
kuhu
kaasataks
tööle
kohalikke puuetega inimesi. Kõige kohta
täpsemalt (ja ka selle kohta, kuidas
saaksid ise aidata) loe siit.
Praxis pakub tööd
Mõttekeskus Praxis otsib oma meeskonda
valitsemise
ja
kodanikuühiskonna
analüütikut. Kandideerimistähtaeg kukub
juba 30. jaanuaril, loe tööülesannete ja
kandideerimistähtaegade kohta siit.

Kriisiprogramm
Väikeprojektide (kuni 18 865 eurot)
viimane tähtaeg kukub 30. jaanuaril 2012,
tutvu tingimustega kodulehel. Enam kui
18 865 euro suurustele taotlustele oleme
lõplikult joone alla tõmmanud.
***
Eeter:
AEFi minutid eetris nagu ikka Kuku raadios
kolmapäeva hommikuti pärast kella 10
uudiseid. Stuudiokülaliseks seekord AEF
juhataja Mall Hellam,
kes
räägib
valitsemise valvamisest.
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.

