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AEFi uudiseid
Albaania õpib eestlaste e-tarkusi
Sel nädalal on Tallinnas külas Albaania
haridusrahvas, et end koolitada info- ja
kommunikatsioonitehnoloogia
(IKT)
hariduses ja õppida Eesti eduloost. e-Riigi
Akadeemia SA tutvustab külalistele lisaks
üldist Eesti e-riiki ning selle võimalusi,
ent põhirõhk on ikkagi haridussüsteemil.
Koostööprojekti toetab AEFi Ida-Ida
piiriülese koostöö programm.
Kas VÜFile või hoopis KÜSKile?
Tuletame meelde, et Vabaühenduste
Fondi konkurss kestab. Samas soovitame
endalt küsida, kas teie projektiidee ikka
sobib VÜFi konkursile või ei. Ka
Kodanikuühiskonna Sihtkapital avas
just mitu taotlusvooru vabaühenduste
tegevusvõimekuse tõstmise ja teenuste
arendamise projektidele. Võib-olla sobib
peas keerlev projektiidee hoopis KÜSKi
konkurssidele. Kõige paremini saate seda
kontrollida peatsel sihtkapitali infopäeval.
Nutikatelt noortelt on kõigil õppida
AEFi noortefondi toel sündinud projekt
„Miks me seda teeme?“ hakkab otsi
kokku
tõmbama.
Kaija
Kõivu
ja
Kodukandi
noorte
eestvedamisel
vahetasid maapiirkondade ja väikelinnade
noored mitme kuu vältel kogemusi ja
ideid, kuidas noorte ja aktiivsetena oma
kodukoha hüvanguks tegutseda. Viimane
kokkusaamine toimub 24. novembril,
pildikesi seni toimunud üritustelt näeb
aga Noortefondi Facebooki lehel.

Meie tegusad sõbrad
Inimõiguste eriprogramm taas PÖFFil
Tänavusel PÖFFil võetakse inimõigused
luubi alla juba seitsmendat korda.
Inimõiguste Keskuse kokku pandud
programm „Vabadus olla vaba“ on
väga
kontsentreeritud
–
avame
rahvusvahelise sundrände teemat, mis
hõlmab endas varjupaigataotlejate ja
pagulaste,
aga
ka
inimkaubanduse

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult
Rooma linn läheb romadega kohtusse
OSF pöörab sel kuul palju tähelepanu
diskrimineerimisele.
Üks
viimaseid
põrutavamaid uudiseid tuleb Itaaliast, kus
inimõiguslased ja romade eestkõnelejad
kaebasid OSFi toel kohtusse Rooma
otsuse suruda romad vägisi linnast
välja spetsiaalselt neile rajatavasse
kuraditosinasse laagripaika. Kohtulahing
algas sellel nädalal ning olukorral hoiab
silma peal ka Euroopa inimõiguste volinik.
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. Kõigi särasilmsete avaldusi
oodatakse 24. jaanuarini 2013.

Euroopa ja maailm
„Ehitame maja, ehitame maja...“
European Citizen Action Service (ECAS)
loob koos oma partneritega virtuaalset ja
reaalset ruumi, et pakkuda Euroopa
kodanikele ja vabaühendustele abi euroliidu
institutsioonidega suhtlemisel, koolitamisel,
mõttekaaslaste
leidmisel
ja
Euroopa
kodanikualgatuste korraldamisel.
Virtuaalmaja
hakkab asuma
aadressil
www.citizenhouse.eu, füüsiline hoone koos
kontori ja koolituskeskuse, raamatukogu ja
seminariruumidega valmib täies hiilguses
2015.
aastaks
Brüsselis
Etterbeeki
linnajaos, vaid kümmekonna minutilise
jalutuskäigu kaugusel eurokvartalist.
Kuidas „lugeda“ tänapäeva-Hiinat?
Sellal, kui enamik jälgis põnevusega USA
järjekordseid
presidendivalimisi,
pööras
Euroopa välissuhete nõukogu (ECFR) pilgu
targu itta: samal ajal sai endale uue liidri

teemat
ja
põgenemise
põhjuseid.
Filmivalik on hariv ja mõtlemapanev,
tuues vaatajani nii erinevates riikides
lokkava
ebaõigluse
ja
ebainimliku
kohtlemise kui ka palju elutahet ja
inimlikku empaatiat. Vaata programmi
erilehte Facebookis ja tutvu kavaga SIIN.
Võta kindlasti osa ka aruteludest!
Soovid hakata pagulaste tugiisikuks?
Sa oled võõras riigis – ei oska keelt, ei
tunne kedagi ega mõista siin kehtivad
kirjutatud ja kirjutamata reegleid. Kas
vajaksid sellises olukorras abi? Eestis
varjupaiga saanud pagulastel on ka
abi vaja! Nii otsibki MTÜ Eesti Pagulasabi
vabatahtlikke, kes sooviksid pagulasi
aidata. See tugi võib sisaldada väga
erinevaid asju, näiteks abi suhtlemisel
ametnikega,
keeleõpet,
abistamist
pisiasjades ja kultuurireeglite selgitamist.
Kui loed lisa ning soovid õla alla panna,
siis saada oma CV ja vabas vormis
motivatsioonikiri
juba
järgmiseks
esmaspäevaks, 19. novembriks, e-posti
aadressile nastja@pagulasabi.ee.
Isa sõnad – karmid, aga õiglased!
Kodanikuühiskonna üks põhimõtetest on
ette võtmine ja ära tegemine. Ometi
tunneb EMSLi juhataja Urmo Kübar, et
Eesti
vabakonnas
on
suurepäraste
algatuste kõrval aasta-aastalt üha enam
ka
lootmist
kellelegi
teisele
ning
suuremat nõudlikkust teiste kui enda
suhtes.
Nii
kirjutas
ta
algavate
kodanikuühiskonna
konverentside
väljaandes Kogukonnaleht. Loe ka teisi
artikleid sellest väljaandest.

ka
kommunistlik
Hiina.
Lisaks
kahe
suurvõimu
valimistejärgsele
võrdlevale
analüüsile püüab ECFR õpetada eurooplasi
tänapäevast Hiinat „lugema“, seda paremini
mõistma. Nende äsjane kogumik kannab
intrigeerivat pealkirja „Hiina 3.0“, tuues
selle riigi üha suureneva majandusliku ja
poliitilise mõju mõistmiseks paralleele aina
muutuvast infotehnoloogiavallast.
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. Homme kuuleme, milliseid
Lapse Huvikaitse Koja ettepanekuid on
valitsus laste- ja perepoliitika kujundamisel
arvesse võtnud. Külas on Marika Ratnik
ja Merike Kaev.
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.

