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AEFi uudiseid
Appi tõttavad stiilsed müüdimurdjad
AEFi kriisiprogrammist tuge saav ETNA
Mikrokrediidil on kärmed ajad – üle Eesti
on loodud kümmekond laenugruppi, et
pakkuda nõu neile maal elavatele
naistele, kes tahaksid luua oma ettevõtte,
aga ei tea, kust ja kuidas alata. Esmalt
aitavad mentorid hävitada mõned
müüdid. „Eestis on kujunenud arusaam,
et ettevõtlus on ettevõtlus alles siis, kui
turg haarab kogu Eesti. Euroopa Liidus
loetakse turuks aga näiteks küla või
mõnda kogukonda, kellele saab oma
tooteid
müüa,“
räägib
Ridaküla
laenugrupi
mentor
Inken
Logberg.
Septembris alanud koolitused on alles
algus – loe lähemalt nende esimesest
uudiskirjast ning kiika ka ettevõtmise
Facebooki.
Euroopa vabaühendused koonduvad
Sel
nädalal
kohtuvad
Brüsselis
vabaühendused nii vanadest ja uutest
euroliidu
riikidest
kui
ka
nendest
maadest, kes liitu alles astumas. Ka AEF
osaleb kohtumisel „Not-for-Profit Resource Centers in Europe: Creating
Synergies to Better Serve the Citizens of
Europe”, et panna alus üleeuroopalisele
vabaühenduste võrgustikule, mis aitab
vahetada
kogemusi
ja
õppetunde,
algatada ühiseid ettevõtmisi Euroopa
teemadel ning pakkuda kodanikele tuge
Euroopa asjades osalemiseks.
VÜFi konkursiratas pöörleb endiselt
Vabaühenduste
Fondi
konkursiratas
pöörleb. Tuletame meelde, et kuni 25.
novembrini
ootame
projektitaotlusi
demokraatlikke väärtusi ja inimõigusi
edendavatele projektidele ning eestkostesuutlikkust parandavatele projektidele. Kuni 10. detsembrini ootame
taotlusi väikeprojektidele, millega tõsta
vabaühenduste
tegutsemisvõimekust.
Tingimused ja juhendid leiab aadressilt
oef.org.ee/norra. 14. novembril aga
avatakse Riias Läti Vabaühenduste Fond.

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult
Kas sina tead, kuhu su raha läheb?
Vähesed õnnelikud saavad julgelt väita, et
teavad täpselt, kuidas on lood ta
koduküla, kodulinna või riigi rahaasjadega ning kuidas ta maksuraha päris
täpselt
kulutatakse.
OSI
toel
on
Slovakkiast saanud eeskujulik erand:
nüüd saab iga slovakk teada, milline on
omavalitsuste laenukoormus ning millal
untsus rahaasjad ähvardavad kahandada
avalike teenuste kättesaadavust – olgu
see kasvõi niitmata muru linnaparkides –
või veel hullem, ajavad omavalitsuse
pankrotti. Ehk peagi saame AEFi toel ja
Praxise eestvedamisel rääkida sarnastest
uudistest juba ka Eesti kohta...
CEU kutsub avaliku poliitika kooli
OSFi
kauaaegne
partner,
Budapestis
tegutsev
Kesk-Euroopa
Ülikool
on
otsustanud järgmisel sügisel avada avaliku
poliitika kooli, et sillutada teed uue ajastu
arvamusliidritele, analüütikutele, eestkostjaile, vabaühenduste juhtidele, aktivistidele
ja ettevõtjatele. Vähem kui aasta pärast
alustav magistriõpe ei eelda kandidaadilt
politoloogilisi eelteadmisi, vaid pigem tahet
oma seniseid teadmisi tulevikus avalikus
poliitikas rakendada. Kõigi särasilmsete
avaldusi oodatakse 24. jaanuarini 2013.

Euroopa ja maailm
Rahvusvaheline
konverents
seab
inimõiguste toimimise küsimärgi alla
Demokraatlikud ühiskonnad on inimõiguste
osas ühel meelel – kedagi meist ei tohi
diskrimineerida ei juriidiliselt, sotsiaalselt
ega
majanduslikult.
Ometi
näitab
tegelikkus,
et
keerulistel
aegadel
hüppeliselt suurenev vaesus kasvatab
omakorda sotsiaalset ja poliitilist vägivalda
ning piirab seeläbi vaesemate inimeste
kodanikuõigusi.
Olukorra
mõistmiseks
ja
lahenduste

Kõigil, kes on Läti ühendustega koostööd
teinud, tasub oma partner üles leida ning
vaadata kas ühisalgatusele saaks
taotleda toetust lõunanaabrite fondist.
Kellel veel partnerit sealkandis ei ole,
võib uurida, millised Läti ühendused oma
projektidele partnereid otsivad.

Issanda loomaaiast
Anna Aasta kodanik üles!
Alles see oli, kui tähistasime põneva
osaluskampaaniaga „Meie hääled“ ÜRO
demokraatiapäeva ning kogusime koos
Eesti Väitlusseltsiga kokku üle 200 idee
Eesti elu parandamiseks. Sel kuul,
täpsemalt 26. novembril ootab ees
kodanikupäev, millega peame meeles
Eesti kodakondsuse sündi aastal 1918.
Kultuuriministeerium annab igal aastal
välja kodanikupäeva ürituste raames
Aasta
kodaniku
aunimetuse
ning
loomulikult oodatakse teie ettepanekuid,
kes selle auväärt tiitli tänavu saada võiks.
Tutvu reeglitega ja anna Aasta kodanik
üles hiljemalt 12. novembriks!

Sirvime ajakirjandust
Sooline ebavõrdsus süveneb endiselt
Karm tõelus – maailma majandusfoorumi
koostatava riikide soolise võrdsuse igaaastases raportis nihkub Eesti aastaaastalt aina tahapoole. Eesti Päevaleht
pöörab fenomenile tähelepanu, uuringu
täisteksti leiab aga SIIT. Olukorda ei
paranda ka ühe juhtiva meespoliitiku
kergekäeline avaldus oma naiskolleegi
aadressil,
mispeale
soovis
näiteks
sotsiaalministeeriumi
võrdõiguslikkuse
osakonna endine juhataja Kadi Viik ERRi
uudisteportaalis endal lausa mäluaugu
esile kutsuda.

leidmiseks
kutsub
Euroopa
Nõukogu
Strasbourgis 21.-22. veebruarini 2013
toimuvale konverentsile, et ühisele murele
silma vaadata. Päevakavaga tutvumise järel
saate hõlpsalt konverentsile registreerida.
Fraternité 2020 hakkas hääli koguma
Kas tead, et igaüks meist saab Euroopa
seadusi muuta? Sõnasta vaid oma soov,
leia lisaks veel 6 mõttekaaslast 6 euroliidu
riigist, kogu ühe aastaga kokku miljoni
eurooplase poolthääl ja Euroopa Komisjon
kuulab teid. Sel kevadel registreeritud
ajaloo esimene Euroopa kodanikualgatus
Fraternité 2020, millega soovitakse saada
lisaraha ja oluliselt suuremat tähelepanu
Euroopa
vahetusprogrammidele
nagu
Erasmus või Euroopa Vabatahtlik Teenistus,
sai Euroopa Komisjoni toel oma kodulehe
viimaks üles ning esimene häälepüük on
alanud. Lihtne!? Vaata ka kodanikualgatuse
reklaamvideot.
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!
***
Eeter:
AEFi minutid on nagu ikka eetris Kuku
raadios kolmapäeva hommikuti pärast kella
10 uudiseid. Järelkuulata saab AEFi
kodulehelt. Sel nädalal vaatame koos
Helen Talalaevaga tagasi OMA keskuse
esimesele tegutsemisaastale.
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.

