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AEFi uudiseid
OSFi Varajase Lapsepõlve programm
OSFi Varajase Lapsepõlve Programm
(Early Childhood Program, ECP) kutsub
Kesk- ja Ida-Euroopa ning Euraasia
MTÜsid üles viima ellu projekte, mis
keskenduvad
laste
õigustega
ning
puuetega lastele. Projektid valitakse välja
kolmeetapilise hindamise käigus, lõpliku
otsuste teeb ekspertkogu, kes vaatab
taotlused läbi 1. detsembriks 2011.
Taotlustingimuste ja tähtaegadega vii end
kurssi siit.
Hea uudis puuetega inimestele
Sotsiaalminister Hanno Pevkur saatis
teistele ministeeriumitele, omavalitsustele
ja puuetega inimeste organisatsioonidele
kooskõlastuseks ÜRO puuetega inimeste
õiguste
konventsiooni
ratifitseerimise
seaduse
eelnõu.
Konventsiooni
ratifitseerimist ja elluviimist on Avatud
valitsemise
programmist
varemalt
toetanud ka AEF. Loe uudist siit.
Soouuringute õpiku esitlus
Järgmisel teisipäeval 18. oktoobril kell 14
toimub Tallinna Ülikoolis AEFi toetusel
ilmunud
õpiku
„Sissejuhatus
soouuringutesse“
esitlus,
mille
väljaandjaks on Tartu Ülikooli kirjastus.
Raamatu toimetaja on Raili Marling,
õpikus on 12 erineva autori kirjutatud
peatükid ning vaatluse alla tulevad
erinevad
soouuringutega
seotud
valdkonnad
haridusest,
meediast,
kunstiteaduslikust uurimusest, poliitikast,
teoloogiast kuni ökofeminismini. Täpsem
info järgmises uudiskirjas.

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult
Avatud ühiskonna ehitamine Balkanil
1991. aastal avati Avatud Ühiskonna
toetusfondide
võrgustikku
kuuluvate
fondide esindused endistes Jugoslaavia
liiduvabariikides. Värskelt OSFi toel ilmunud
teos „Building Open Society in the Western
Balkans“
võtab
kokku
20
aastat
ühiskondlikke murranguid, läbielamisi ja
erisusi terves piirkonnas. Lisaks George
Sorosile saavad raamatus sõna mitmed
inimesed, kes erinevatel perioodidel fondide
juhtimise juures viibisid. Loe edasi siit.
Aastatuhande külade projekt
Filantroop George Soros kirjutab selles
blogisissekandes viis aastat tagasi Aafrikas
alustatud projektist nimega Millennium
Villages, mille eesmärk oli lõpetada äärmine
vaesus
Aafrika
külades.
Nüüd
on
otsustatud, et järgneva viie aasta jooksul
toetatakse
projekti
veel
27
miljoni
dollarilise investeeringuga, et viia see edasi
järgmisse faasi. Eesmärgiks on anda
Aafrika küladele ja väikeettevõtjatele tagasi
nende elujõud ning arendada nende
kestlikku koostööd ärisektoriga.
Narkopoliitika peab muutuma
Ladina-Ameerika narkopoliitikas on midagi
mäda,
kui
narkoparunid
muudkui
rikastuvad, kuid tavalisi inimesi ähvardavad
aina karmimad karistused. Vaata videot,
mille panid kokku septembris Mexico Citys
toimunud 3. Ladina-Ameerika Narkopoliitika
Konverentsil
osalenud
noored
Ungari
Kodanikuvabaduste Liidust ning Mehhiko
noorteorganisatsioonist Espolea.

Uuri ilma

Euroopa ja maailm

EMSL hip-hip-hurraa
Sel nädalal tähistab EMSL oma 20.
sünnipäeva. Õige päev oli juba eile, aga
reedel peetakse maha üks tore pidu ja kui
sul on kingitegemise soov, siis võib minna
www.ngo.ee/toeta ja teha annetuse.
Kõike
ilusat,
head
ja
edasiviivat

Sama Putin, erinev Venemaa
ECFRi ja Opendemocracy.net portaalis
avaldatud artiklis väidetakse, et uus
põlvkond ei kannata Putinit Venemaa
valitsejana kuni 2024. aastani kuigi heal
meelel välja. Võrreldes 1999. aastaga, mil

tulevikuks!
Nõunikule jõudu!
Kodanikuühiskonna
olulisust
läbivalt
rõhutav president Toomas Hendrik Ilves
kutsus enda vabakonnanõunikuks Uue
Maailma Seltsi ühe eestvedaja Madle
Lippuse. Soovime talle tuld silmadesse ja
tegudesse! Uudist loe siit.
Eesti toetab Georgia vabakonda
Eesti Vabariigi välisministeerium toetab
Georgia kodanikuühiskonnale suunatud
veebikeskkonna loomist, mis parandaks
kodanikuühiskonna
organisatsioonide
vahelist suhtlust teabe ja kogemuste
vahetamisel. Interaktiivseid võimalusi
pakkuva
veebikeskkonna
peamisteks
kasutajateks on Georgia MTÜd, kes on
kaasatud Euroopa Liidu Idapartnerluse
koostöösse.
Georgia on
üks
Eesti
arengukoostöö prioriteetriikidest, keda on
toetatud juba alates 2000. aastast.
Lisainfo: www.vm.ee
Loodus kutsub TedXi suu läbi
14. oktoobrini saab end registreerida
TedXLoodusele, mis on Eestimaa Looduse
Fondi ja TEDxTallinna meeskonna poolt
ühiskorraldatav konverents ja toimub 22.
oktoobril. Üritus on kutsutud ellu ELFi 20.
aastapäeva puhul, et kuulda mõtteid ja
saada ideid edasiminekuks. Lisainfo
http://www.tedxtallinn.org/
Kino ja kodanikuõpetus
Möödunud reedest linastub kinodes kaua
tehtud kaunikene film Uue Maailma
Seltsist ja sellest, mis seltsi ümber.
Režissöör Jaan Tootseni ja produtsent
Jaak Kilmi elust, ilust ja valust pakatav
film linastub kinodes kuu lõpuni. Lisainfot
ja filmi treilerit vaadata saab siit.

Putin esmakordselt võimule tuli, on
Venemaa vähem hirmul, nostalgiaihalust
ning imperialistlikud laienemissoovid ei
tekita samuti enam nii palju rõõmuhõiskeid.
Vähem kui pooled venelased arvavad
praegu, et demokraatia on vähemoluline
kui kord ja kõva käsi. See on põhimõtteline
erinevus varasemast. Samal ajal sooviks
viiendik venelastest riigist emigreeruda
ning üle pooled leiavad, et riik vajab
kiiremas korras moderniseerimist.
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!
Kriisiprogramm
Väikeprojektide (kuni 18 865 eurot) uued
tähtajad pole veel selgunud, hoiame teid
uue infoga kursis. 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. Püsige lainel!
Ajaveeb:
avatudeestifond.wordpress.com
värskeid postitusi igal nädalal!

Lubame

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.

