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AEFi uudiseid

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult

536st 22
Just nii palju on lubadusi, mis valitsuse
tegevusprogrammist
tänaseks
on
täidetud; enim neist majanduse ja
ettevõtluse vallas. Tuletame meelde, et
möödunud nädalal avanes uus avatud
valitsemise ja ühiskondlike muutuste
edendamiseks mõeldud veebikeskkond
www.valvurid.ee,
mille
kaudu
saab
riigivalitsemise argipäeval silma peal
hoida. Hea kokkuvõtlik lugu tehtud ja
tegematajätmistest ilmus nädala lõpus
ERRi uudisteportaalis, loe seda siit.

OSFil uued teadurid
OSFi Fellowship Program’il on hea meel
teada
anda
seitsmest
värskest
stipendiaadist, kes pühenduvad võrgustikus
erinevatele uurimisprojektidele. Nende seas
on inimõiguste aktiviste, teadlasi ja
ajakirjanikke,
aga
ka
jurist
ning
näitekirjanik. Seitsme särava stipendiaadi
ja nende tegevusega saab tutvuda siin.

Õigusring tõi kohale sada inimest
Möödunud neljapäeval nõustasid Eesti
tippjuristid Pärnu maavalitsuse saalis
nelja tunni vältel 125 abivajajat. Kõige
rohkem pakkusid huvi korteriühistutega
seonduv
ja
pärandamistemaatikat
puudutav notariteenus. Eesti juristide
Liidu
algatatud
Õigusringi-nimelist
projekti toetab AEF Kriisiprogrammist.
Uudisnuppu Pärnu Postimehest loe siit.
Noorte kasvulava
FutureLab Europe ehk Euroopa Noorte
Nõukoda on Avatud Eesti Fondi ja
Euroopa
Kodanikuhariduse
Liidu
koostööprojekt,
kuhu
kutsume
kandideerima noori vanuses 20-30. Terve
hulk tingimuste ja põnevate väljunditega,
mida see Euroopat hõlmav projekt
sisaldab, saad tutvuda AEFi kodulehel.
Mentorprogrammi lõpp on algus
Möödunud
nädalavahetusel
toimus
Rahvusraamatukogus AEFi, EMSLi ja
KÜSKi
koostöös
ellu
viidud
vene
ühenduste
mentorprogrammi
pidulik
lõpuüritus. Ühtlasi selgus, et lõpp on alles
algus ning kõigil osalejatel on ühised
plaanid juba pensionipõlveni tehtud.
Mudel vajab hädasti kopeerimist, kas te
ei leia? Eilses Terevisioonis võtsid oma
kogemusi kokku mentor Jevgenia ja
juhendatav Aleksander, vaata nende

Kagu-Euroopa unustatud moslemid
Kagu-Euroopas on täna kolm riiki, kus
islamiusuline
elanikkond
moodustab
ühiskonnas enamuse: nendeks on Albaania,
Bosnia-Hertsegoviina
(ilma
Republika
Srpskata)
ning
Kosovo,
kuid
märkimisväärne
moslemikogukond
on
olemas kõigis Balkani riikides, eeskätt
Makedoonias,
Bulgaarias
ja
Serbias.
Erinevalt
Lääne-Euroopa
uusimmigrantidest, on siinsel islamiusul vanust
enam kui 5 sajandit ning sellega tuleks
tuleviku-Euroopa kujundamisel arvestada.
Tutvu nende kogemuse ja eripäraga
www.balkanmuslims.com
ning
selle
postituse kaudu.
Central Eurasia Project
...ootab
uusi
avaldusi
tegijatelt!
Tingimustega tutvu täpsemalt siin.
Kasahstan ja rahvusvaheline PR
OSFi toetatud Venemaal, Kaukaasias,
Türgis ja Kesk-Aasias toimuvale keskenduv
uudisteportaal www.eurasianet.org kirjutab,
kuidas Kasahstan rahvusvaheliste PRfirmade ja nõustajate abil üritab parandada
oma riigi mainet. Milliseid meetodeid ning
kelle
abi
kasutatakse,
loe
sellest
ülevaateloost.

Euroopa ja maailm
Euroopa Kodanikualgatus
26.
jaanuaril
toimub
ettevalmistav
konverents Euroopa Kodanikualgatuseks

esinemist siit.

Üle lume lageda
Noored kogunevad foorumile
27. jaanuaril toimub aasta suurim
noortekonverents nimega Eesti Noorte
Foorum.
Juba
neljanda
foorumi
peateemaks on „Ideest sünnib muutus“.
Üritus leiab aset Tallinna Tehnikaülikoolis,
kohale on oodatud 500 noort üle Eesti
erinevatest koolidest ja ülikoolidest.
Paneeldiskussioonis astuvad ülesse sel
aastal Juhan Parts, Maris Ojamuru, Terje
Kross jt, ettevõtetest Siemens, Tallink,
Heateo Sihtasutus jt. Rohkem infot
www.aiesec.ee/foorum
Praxis mõttekeskuste tipus
Äsja avaldati New Yorgis mõttekeskuste
ülemaailmne pingerida, kuhu esimest
korda on jõudnud ka poliitikauuringute
keskus Praxis, kes on Kesk-ja IdaEuroopa 537 mõttekeskuse hulgas 21.
kohal ja kolmekümne parima seas ainus
esindaja Eestist. Head uudist loe siit.
Eesti ÜRO lastefondi juhtide seas
Eelmisel nädalal valiti Eesti 2012. aastaks
ÜRO
lastefondi
(UNICEF)
nõukogu
asepresidendiks. 2012. aastal on UNICEFi
nõukogu president Antigua ja Barbuda,
asepresidendid on lisaks Eestile veel
Soome, Kenya ja Kasahstan. UNICEFi
nõukogusse kuulub 36 riiki. Uudist loe
siit.
Praxis pakub tööd
Mõttekeskus Praxis otsib oma meeskonda
valitsemise
ning
kodanikuühiskonna
analüütikut. Kandideerimistähtaeg kukub
juba 30. jaanuaril, loe tööülesannete ja
kandideerimistähtaegade kohta siit.

(European Citizens Initiative), mis on uus
moodus avalikkuse osalemiseks Euroopa
Liidu
poliitika
kujundamises.
Euroopa
kodanikualgatuse raames saab 1 miljon
kodanikku, kes on pärit vähemalt ühest
neljandikust
liikmesriikidest,
taotleda
vahetult
Euroopa
Komisjonilt
tema
pädevusvaldkonda kuuluvate õigusaktide
ettepanekute esitamist. Algatus jõustub 1.
aprillil 2012. Täpsemalt tutvu siin.
Noorte Ettevõtjate Erasmus
Erasmus for Young Entrepreneurs on
Euroopa
Liidu
pilootprogramm,
mille
eesmärk on vahendada noortele juhtidele
erinevatest riikidest pärit kogenud liidrite
kogemusi. Euroopa Komisjonil on plaanis
programm muuta püsivaks, et piirideülesed
ärisidemed saaksid sellest veelgi rohkem
hoogu
juurde.
Edasi
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!
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. Stuudiokülaliseks seekord AEF
kriisiprogrammi koordinaator Katrin
Enno, kes teeb kokkuvõtteid AEFi viimaste
aastate suurimast programmist.
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.

