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AEFi uudiseid
Vabaühenduste Fond ootab projekte
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.
Seebid ja taluturg mikrolaenu eest
Kaks aastat tagasi otsustas Ida-Virumaal
Voka külas elav Erelin Zirk, et aitab
palgatööst ning tahtis hakata tootma
ökoseepe. Muutustest oli unistanud ka
Kaie Altmets, kelle meelest oli Tallinna–
Tartu maanteel vajaka heast taluturust.
Tänu ETNA mikrokrediidi projektile said
mõlema naise ideed teoks. Loe neist ja
teistest algatustest uuest uudiskirjast.
Ettevõtmist toetab 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.

Open Society Foundations
(OSF): uudiseid võrgustikult
Katoliku nunnade imeline bussituur
44 nunna. Ligi 11 000 kilomeetrit. Ainult
üks buss. Üks imeline rännak... Ei, tegu
pole siiski uue muusikali või filmiga; see
oli hoopis kuid väldanud kampaania,
millega nunnad nõudsid Ameerika
immigratsioonipoliitika kohest reformi.
Sõnum on lihtne ja paljusid ärritav: “Me
tahame teile meelde tuletada, et ükski
inimolend, kes on loodud Jumala näo
järgi, ei ole illegaalne.” Nutikad nunnad
pääsesid televisiooni ja trükimeediasse,
neid tervitasid sajad poolehoidjad. Oli
sest ka kasu? Loe lähemalt!

Euroopa ja maailm
Kodanike kaasamine – vaid paberil?
Lugematu hulk riike pole suutnud täita
kodanikuühiskonnale antud lubadusi ja
seetõttu puudub kodanikel võimalus
oma riigi otsustes tegelikult kaasa
rääkida – see tõdemus selgub üleilmse
vabaühenduste võrgustiku CIVICUS
hiljutisest raportist. Eesti leiab tabelist,
mis uurib kodanike võimalusi poliitilises
otsustprotsessis kaasa rääkida, 18.-19.
kohalt. Jagame oma kohti Uruguaiga.

Issanda loomaaiast

Kirjuta Euroopa valitsusjuhtidele
Eesti Inimõiguste Keskus kutsub üles
avaldama toetust väljendusvabadusele
ja privaatsusõigusele ning nõudma
Euroopa Liidu valitsusjuhtidelt, et nad
väljendaksid ühemõttelist vastasseisu
jälitustegevusele. Nüüd saavad kõik,
kes hindavad väljendusvabadust ja
privaatsusõigust samuti petitsiooniga
ühineda. Loe lähemalt!

Kuhu lähevad sinu maksud? Arvuta!
Poliitikauuringute Keskus Praxis esitles
täna isiklikku maksukalkulaatorit, mis
piltlikustab töötamise ja tarbimisega
seotud makse. Nüüd saab maksumaksja
hinnata, milline on tema maksukoormus.
Kalkulaator arvestab kokku nii tulud kui
kulud, mis maksukoormust mõjutavad.

Europarlament alustas valimistega
Septembriga alustas europarlamendi
infobüroo kampaaniat järgmise aasta
valimisteks – „Osale.Otsusta.Mõjuta”.
Eestis toimuvad valimised 8 kuu pärast
ehk 25. mail. Kui parlamendis toimuv
on sulle endiselt üpris hämar, siis
vaata, mida peab oluliseks parlamendi

Samuti näeb, kuhu maksuraha kulub.
Ilmus sügisene Hea Kodanik
Kodanikuühiskonna häälekandja värskes
numbris keskenduvad Urmo Kübar ning
Andrei Liimets vabaühenduste mõjule. Nii
kirjutab Urmo, et see, kui pikki tööpäevi
ühenduse eestvedaja teeb või kui palju
voldikuid välja antakse, pole sugugi
oluline – tähtis on eristada tegevusi,
tulemusi ja mõju. Veel kirjutavad siin
Urve Eslas, Rain Kooli, Mari Öö Sarv ja
teised tublid kaasautorid.
EMSL kolis loomelinnakusse
EMSL annab teada, et alates oktoobrist
leiab nad Telliskivi loomelinnaku A3
hoone III korruselt, kus nad jagavad
kontorit paljude toredate ühendustega.
AEF õnnitleb ja ootab soolaleivale!
Tule julgelt valimisi vaatlema
Korruptsioonivaba Eesti kutsub kõiki häid
kodanikke valimiste vaatlejaiks. Valimiste
vaatlemine on üks kodanikuõigustest,
mille kasutamine Eestis ei ole veel
kahjuks laialt levinud. Ühendus on kokku
pannud ka meelespea, et anda aimu,
mida vaatlemine endast kujutab, millised
on vaatleja õigused ja kohustused, ja
ülevaate valimiskomisjonide tööst.
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.

president Martin Schulz, kes on sel
nädalal Eestis ametlikul visiidil.
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
Vabaühenduste Fond
Noortefond
võta.

hetkel taotlusi vastu

***
Eeter:
AEFi minutid kõlavad Kuku raadios
kolmapäeva hommikuti pärast kella 10
uudiseid. Järelkuulata saab saadet AEFi
kodulehelt. Sellest nädalast toimuvad
Eestis varivalimised. Saatesse tuleb külla
projektijuht Maia Eskla ja teeb kõik
puust ja punaseks.
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.
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