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AEFi uudiseid

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult

Uudiseid Kriisiprogrammist
Kriisiprogramm ootab uusi väikeprojekte,
esitamise tähtajaks on 30.01.2012!
Sotsiaalse suunitlusega projektidest on
seekordses taotlusvoorus on eelistatud
need, mis lisaks konkreetse sihtgrupi
olukorra
parandamisele
tegelevad
probleemile lahenduste otsimisega pikaajalises perspektiivis kas kohalikul või
riigi tasandil, sh ühiskondlike hoiakute
muutmine ja avalikkuse teavitamine,
otsuste
ja
poliitikate
mõjutamine,
harjumuspäraste praktikate muutmine
jne.
Oodatud on ka uuenduslikud algatused,
mis
vastanduvad
majanduskriisis
võimenduvatele
avatud
ühiskonna
seisukohalt negatiivsetele ühiskondlikele
ilmingutele
(näiteks
populismi
ja
demagoogia
levik,
demokraatia
kitsendamise katsed, sallimatus).
Jälgi infot AEFi kodulehelt!

Idapartnerlus ja Euroopa
OSFi
ja
International
Reneissance
Foundationi toel on värskelt trükivalgust
näinud
idapartnerlusriikide
pilootraport
integratsioonist Euroopaga. Tegemist on
uudse indeksiga, mille töötasid välja
kodanikuühiskonna eksperdid, kes tahavad
soodustada
reforme
Euroopa
Liiduga
integreerumise suunal. Tutvu raportiga siit.

Visiidil on Valgevene
Noorteühingu Avatud Vabariik ja Eestis
tegutseva
Valgevene
toetusgrupi
eestvedamisel
avati
Okupatsioonide
muuseumis eile, 5. detsembril Valgevene
fotokunstniku Andrei Dubinini fotonäitus
„Kirjad: Julgus ja valu“, mis koosneb
Valgevene
poliitvangide
lähedaste
portreefotodest. Fotonäituse avas Eestis
visiidil viibiv Valgevene esimene riigipea
Stanisłaŭ Šuškievič. Täna kell 15 aga on
kõik oodatud jälgima Šuškieviči väitlust
Mart
Laariga,
mis
paneb
punkti
loengusarjale „Viisteist loengut Eesti
ajaloost“. Šuškieviči elu ja tegevuse
kohta saad rohkem teada siit, kogu
praktiline info sellelt lehelt, palun
registreeri end samuti!
Kesk-Aasia demokraatiast
Loe AEFi ajaveebist, mida kirjutab
Jevgeni
Krištafovitš
ühiskondlike
muutuste kohta Kesk-Aasias. Muutused
selles mäestike vahele suletud riigis

Puuetega inimestel olgu õigus valida
OSFi president Aryeh Neier kirjutab, kuidas
puuetega inimesed vajavad ühiskonda
kaasatust ning õigust langetada oma
poliitilisi valikuid samamoodi kui ülejäänud
kodanikud. Loe tema mõtteid, mida
illustreerib lugu noorest Peruu naisest,
kellel on Downi sündroom, kuid kes võitleb
enda õiguse eest osaleda ühiskonnas
samamoodi nagu ülejäänud. Postitus asub
siin.

Euroopa ja maailm
Sama Putin, teistsugune Venemaa?
Venemaa
on
sisenenud
post-BRICi
järgsesse maailma, kus teda ei seo
Brasiilia, Hiina ja Indiaga enam suurt
midagi,
vaid
perspektiiv
on
pigem
samasugusel allakäigul nagu Lääneski.
Milline aga on see Venemaa, mida Putin
valitsema hakkab ning milliseid samme
peaks Euroopa sellega seoses astuma, loe
siit.
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!

toimuvad kiiremini kui teistes Kesk-Aasia
Vabariikides. Miks see nii on, loe edasi
juba postitusest.

No tere tali!
Inimõiguste päev
10. detsembril tähistatakse maailmas
Inimõiguste Päeva. Ka Eestis toimub sel
puhul mitmeid ettevõtmisi, üks neist
näiteks Inimõiguste Instituudi korraldatud
konverents.
Tutvu
esinejate
ja
programmiga siin ja huvi korral ära
unusta registreeruda!
Mida teha kaasamisega?
Tänases Postimehes arutleb Sulev Valner,
mis on kaasamise hea tava ja mida
sellega teha. Sõna saavad ka Urmo
Kübar, Hille Hinsberg, Liia Hänni, Herdis
Ojasu. Loe artiklit siit.
Aitäh vabatahtlikele
Möödunud nädalavahetusel avaldas Eesti
vabatahtlike tunnustamisürituse patroon
Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves
tänu kümnele
vabatahtlikule, kahele
silmapaistvale vabatahtlike juhile ning
töötajate vabatahtlikkust soodustanud
organisatsioonile. Aasta vabatahtliku tiitli
said: Rauno Avel, Jarmo Idavain, MaiteMargit Kotta, Kuldar Käsper, Leili Nael,
Erna-Elise Neimann, Ülle Olli, Margus
Press, Aino Suviste ja Ina Tepp. Palju
õnne, teete Eesti paremaks! Lisainfo
www.vabatahtlikud.ee
Hea huvikaitse
Valmis on saanud EMSLi tänavune neljas
ja mõneks ajaks viimane käsiraamat,
pealkirjaga
„Hea
huvikaitse.
Kuidas
kaasata liitlasi ja mõjutada otsuseid?“
Jah, kõlab tõepoolest nagu Dale Carnegie
klassikaline eneseabiraamat „Kuidas võita
sõpru ja mõjustada inimesi“, aga sellega
õnneks sarnasused piirduvad. Lae alla ja
loe siit.
Ajurünnak täistuuridel
Möödunud
esmaspäeval
toimus
Memokraadi
eestvõtmisel
esimene
konsensusliku otsustamise töötuba, mille
muljeid ja järeldusi võib lugeda nii Daniel
Vaariku, Tarmo Jüristo, Priidu Kulli kui ka
Silver Meikari sulest. Postitused leiad siit,
siit, siit ja siit.

Ida-ida piiriülese koostöö programm
Taotle jooksvalt!
Kriisiprogramm
Väikeprojektide (kuni 18 865 eurot)
viimane tähtaeg kukub 30. jaanuaril 2012,
tutvu tingimustega kodulehel. 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. Seekord räägime Asso Priiga
ühingust Korruptsioonivaba Eesti.
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.

