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AEFi uudiseid
Avatud valitsemine loeb tibusid
Avatud valitsemise partnerlusest räägivad
kõik tugeva kodanikuühiskonnaga riigid
maailmas üha agaramalt – sel nädal
kohtuvad tuhanded delegaadid Londonis,
et sotti saada, mida valitsused ka päriselt
ära on teinud selleks, et valitsemine oleks
läbipaistev ja avatud. Urmo Kübar peab
sel kohtumisel ligi 700 osalejale 60 riigist
ettekande Rahvakogust, mille korraldajad
valisid üheks tänavuseks huvitavamaks
demokraatiaalgatuseks maailmas. Ürituse
ajakava ja otseülekannet saab vaadata
siin.
Inimsõbraliku Euroopa poole
Fondi osalusel on hoogu sisse saamas uus
projekt nimega “Joint Citizen Action for
Stronger, Citizen-Friendly Union” ehk
lühidalt JoiEU. Algatus koosneb tosinast
debatist, mida peetakse detsembrist iga
kuu teisel teisipäeval, iga kord eri riigis ja
eri teemal. Nende tulemusena valmivad
poliitikasoovitused valitsustele ja Euroopa
institutsioonidele
kodanike
kaasamise
parandamiseks vastavas valdkonnas. Loe
ka projekti verivärsket blogi.
Vabaühenduste Fond ootab projekte
Vabaühenduste Fondi kahe taotlusvooru
tähtajad üha lähenevad! Suurprojektid
saavad kuni 40 000 eurot (kindlatel
tingimustel kuni 100 000 eurot) ja
väikeprojektid kuni 7500 eurot. VÜF on
Euroopa Majanduspiirkonna EMP toetuste
programm, raha annavad Norra, Island ja
Liechtenstein. Fondi tegevust kureerib
Eestis Avatud Eesti Fond.

Issanda loomaaiast
KÜSK avas uue projektikonkursi
Kodanikuühiskonna Sihtkapital kuulutas
välja uue vabaühenduste arenguhüppe
taotlusvooru tähtajaga 15. jaanuar
2014. Kui sul mõlgub meeles projekt, mis
aitaks su vabaühendust võimekamaks
muuta, siis tasuks kandideerimisele küll
mõelda. Kokku saab küsida kuni 10 000

Open Society Foundations
(OSF): uudiseid võrgustikult
Robin Hoodid sihivad nüüd panku
OSF on kampa löönud poliitikute ja
ettevõtjatega,
kelle
meelest
peaks
laineid löövast finantstehingute maksust
(FTT) saadavat raha kasutama avalikes
huvides:
tervishoiu
edendamiseks,
sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamiseks,
kliima päästmiseks. Nii on sündinud
algatus Stamp Out Poverty ja Robin
Hoodi maksukampaania, milles löövad
kaasa briti tippnäitlejad Bill Nighy, Ben
Kingsley jt. Pangad pole säärastest
ettevõtmistest
muidugi
huvitatud,
lootes, et mikromaksu ei tule, ent ilmselt
tuleb neil tänapäeva Robin Hoodidele
siiski alla vanduda.
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Põhiõiguste konverents Vilniuses
Paari nädala pärast, täpsemalt 12. ja 13.
novembril toimub praeguse euroliidu
eesistujamaa Leedu pealinnas Vilniuses
konverents "Võideldes vihakuritegudega
Euroopa Liidus". Kohale on oodata 300
otsustajat ja praktikut üle Euroopa Liidu,
et arutada tõhusaid strateegiaid ja
poliitikameetmeid vihakuritegude vastu
võitlemiseks. Luubi alla on ameti
soovitused erinevates aruannetes seoses
vihakuritegudega, praktilised lahendused
vihakuritegude ohvrite abistamiseks ja
toetamiseks ning ideede ja praktikate
vahetus nende vastu võitlemisel ning
koostöö erinevate huvigruppide vahel.
Konverentsi korraldab Euroopa Liidu
Põhiõiguste Amet.
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

eurot. Teavet taotlustingimuste kohta,
niisamuti taotlusvormid ja muu info leiab
loomulikult KÜSKI kodukalt.
Vajuta sallivusele like!
Kogu selle nädala saab kommenteerida ja
laikida fotosid, mida on 9.-12. klasside
õpilased
UNESCO
filosoofiapäevale
pühendatud mõtluskonkursile postitanud.
Mine võistluse kodulehele ja vaata
ise! Kõige populaarsemate tööde autorid
pääsevad Tartus 21. novembril toimuvale
filosoofiapäevale.
Võitjaid
selguvad
nädala pärast, 5. novembriks.
Vaata oma maksukoormust
Aadressil kalkulaator.meieraha.eu saab
igaüks hinnata, milline on tema isiklik
maksukoormus. Loe lisa ka blogikandest
“Kui palju ma makse maksan?”

Vabaühenduste Fond
Noortefond
võta.

hetkel taotlusi vastu

ei

***
Eeter:
AEFi minutid kõlavad Kuku raadios
kolmapäeva hommikuti pärast kella 10
uudiseid. Järelkuulata saab saadet AEFi
kodulehelt. Sel nädalal räägime tulevikuEuroopa liidrite kasvulavast, FutureLab
Europe'ist. Oktoobris saadi kolmandat
aastat järjest Belgias kokku, Eestit
esindasid Avatud Eesti Fondi toel tänavu
Andrei Liimets ja Anna Karolin.
Ajaveeb:
avatudeestifond.wordpress.com
Twitter:
twitter.com/avatudeestifond
Facebook
Kui sind ei ole SIIN, siis sind ei ole
olemas.

Avatud Eesti Fond on heategevuslik valitsusväline sihtasutus,
mis arendab avatud ühiskonda 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.
	
  

