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AEFi uudiseid
Käivitus Valijakompass
e-Riigi
Akadeemia
ja
Eesti
Rahvusringhäälingu koostöös valminud
Valijakompassi saavad nüüd kõik huvilised
ise
katsetada.
Piisab
vaid
minna
veebisaidile www.valijakompass.ee ja saad
teada, millisele Eesti erakonnale peaks
Sinu hääl kuuluma maailmavaatelisel
pinnal.
Esimese päeva õhtuks oli Valijakompassi
katsetanud juba üle 10 000 inimese, täna
hommikuks üle 20 000!
Tule vaatle valimisi
Ühing Korruptsioonivaba Eesti kutsub
2011. aasta Riigikogu valimiste raames
üles
vabatahtlikke
vaatlema
valimistoiminguid valimisjaoskondades üle
kogu Eesti, et anda kodanikuühiskonna
poolt
panus
valimiste
õiguspärase
läbiviimise tagamisse.
Tutvu täpse info ning vajalike linkidega
KVE koduleheküljel.
Viisarežiimi lihtsustamisest
Möödunud
neljapäeval
toimus
Rahvusraamatukogus
arutelu
Euroopa
Liidu
viisarežiimi
lihtsustamisest
Idapartnerluse riikidega. Avatud Eesti
Fondi seisukoht on jätkuvalt, et viisa
lihtsustamine on vajalik ka Valgevene
tavakodanikele.
Kuni kolmapäeva ehk 26. jaanuarini on
Rahvusraamatukogus
avatud
näitus
„Idanaabrid
ja
sõbralikud
konsulaarsuhted“,
kasutage
võimalust
külastada! Üks väga hea ülevaade ja palju
lisainfot nii silmale kui vaimule veel siit.
Idapartnerlus kinnitab kanda
Kolmapäeval toimub Välisministeeriumis
Eesti
Idapartnerluse Keskuse pidulik
avamine. Nende kohta loe pikemalt
kodulehelt http://www.eceap.eu/

Vabaühenduste Fond toetab
Väärt õppereis
Selle nädala reedeni (kuni 28.01.)on veel
võimalus kandideerida 13.-16. märtsil

Open
Society
Foundations
(OSF): uudiseid võrgustikult
Küberrünnakute uued sihtmärgid
OSI
ajaveeb
kirjutab,
kuidas
küberrünnakud tihenevad sõltumatu
meedia
ning
inimõiguste
eest
võitlevate organisatsioonide vastu.
Aga lugege parem tervet artiklit.

Euroopa ja maailm
David Cameron ja „Big Society“
Kristjan Jansen on internetti kõigi
rõõmuks
üles
riputanud
oma
uurimustöö brittide kavast ehitada
senisest
kogukonnakesksem
riik.
Lugege siit tema kokkuvõtet ja
järeldusi.
Euroopa aken Tuneesiasse
Kirjatükk sellest, kuidas Euroopa saab
aidata kaasa hiljuti revolutsiooni läbi
teinud Tuneesia demokratiseerumisele
ning
õige
majanduspoliitika
abil
leevendada seniseid ebaõnnestumisi
Vahemeremaades. Artikkel asub siin.
Vabatahtlikkuse aasta
Tuletame
meelde,
et
2011
on
kuulutatud vabatahtlikkuse aastaks
kogu Euroopas! Euroopa info kohta
saamiseks
sukelduge
selle
veebilehekülje sisusse, Eesti kohta
enam infot Vabatahtlike Väravast
aadressilt www.vabatahtlikud.ee

AEFi toetusprogrammid
Noortefond
Taotle jooksvalt!
Ida-ida piiriülese koostöö programm
Taotle jooksvalt!
Kriisiprogramm
Tähtajad selgunud!
AEFi kriisiprogrammi väikeprojektide
(taotlused suuruses kuni 270 000 kr)
taotlustähtajad
2011.
aasta
I
poolaastal on 28. veebruar ja 2.
mai.

toimuvale VÜFi
Osalemiseks on
samuti oodatakse
programmi lõpliku
meie kodulehelt.

õppereisile Norrasse.
vaja esitada taotlus,
asjalikke ettepanekuid
sisu osas. Täpsem info

Kiika monumentide e-kataloogi
Kolmapäeval 26. jaanuaril kell 15.30
tutvustab Heiki Koov Okupatsioonide
muuseumis valmimisel olevat e-kataloogi
www.monument.ee
Hinnanguliselt
on
Eesti
ca
5000
monumenti (sh mälestustahvlid, -kivid,
bareljeefid). Tulge ja kuulake kohapeal,
mida see ettevõtmine endast kujutab!

Ära maga maha!
Ampsa tükike oma isiklikku linna
Linnalabori poolt üllitatud trükise „Söödav
linn I“ esitlus toimub 26. Jaanuaril 2011
kell 18:00 Telliskivi Loomelinnaku hoovis
paiknevas kohvikus F-hoone.
Trükise väljatulek on hea võimalus
kutsuda
kokku
linnade
ja
söögikasvatamise
asjaosalised
ja
huvilised.
Kavas
on
linnas
toidu
kasvatamist puudutavad sõnavõtud ning
teemakohased lühifilmid. Täpsem info
www.linnalabor.ee

Enam kui 17 353 euro (270 000 eek)
suurusi taotlusi võetakse endiselt
vastu jooksvalt.
***
Eeter:
AEF ka uuel aastal igal kolmapäeval
kell 10 Kuku raadios.
Räägime seekord koduloouurija Heiki
Kooviga Eesti monumentidest.
Kodanikuühiskond arutleb reedeti
Vikerraadios
Alates 21.01 on Vikerraadio eeter üle
kahe nädala reedeti kell 10-11 Huvitaja
saate
raames
kodanikuühiskonna,
vabasektori
ning
arengukoostöö
teemade päralt. Nõnda kuni juunikuu
lõpuni! Kõiki saateid saab Vikerraadio
koduleheküljelt ka järelkuulata.
Ajaveeb
Meie mõtted siin:
avatudeestifond.wordpress.com
Twitter:
Kevade saabudes säutsume
tihedamini:
twitter.com/avatudeestifond

järjest

Ökoloogiline jalajälg – oled sa pigem
jeti või jänes?
Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus ning
SA REC Estonia viivad läbi naiste ja
meeste ökoloogilist jalajälge võrdlevat
uuringut, milles saab osaleda veel kuni 31.
jaanuarini. Uuring toimub samaaegselt
Helsingis, Riias ja Tallinnas. Täpsemalt loe
siit.
Milline on Sinu 100-aastane Eesti?
Kuni 31. jaanuarini kutsuvad venekeelne
Postimees ja Avatud Eesti Fond 16-26aastaseid noori osalema venekeelsel
esseekonkursil
„Eesti
100“.
Tutvu
tingimustega ja lase sulel lennata!

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.

