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AEFi uudiseid
FutureLab Europe otsib ägedaid noori
Kui tahad Euroopa Liitu paremini tundma
õppida, tipp-poliitikute ja analüütikutega
väidelda ning tuleviku-Euroopa poliitikaid
mõjutada, siis on see kutse Sulle – AEF
kutsub 20–30-aastaseid noori projekti
FutureLab Europe. Rohkem teavet ja
täpsed tingimused leiab fondi kodulehelt
ning blogist, kus oma eelmise aasta
kogemustest räägivad Ivan Lavrentjev,
Taavi Mikker ja Jevgeni Krištafovitš.
Osale avatud valitsemise webinaril!
Eelmisel aastal alanud avatud valitsemise
veebiseminarid ehk webinarid jätkuvad
tänavugi. Teisipäeval, 22. jaanuaril kella
17–18 toimuv seminar käsitleb edukate
konsultatsioonide läbiviimise tehnikaid.
Eesti kogemusi jagab EMSLi juhataja Urmo
Kübar. Registreeru webinarile ning logi
sisse 5 minutit enne algust SIIN. Kõik
huvilised on oodatud osalema! Loe ka
avatud valitsemisest lähemalt ning jäta
veebilehele oma kommentaar.

Siit nurgast ja sealt nurgast
Rahvakogu valmistub uueks etapiks
Ehkki jaanuariga lõppeb ettepanekute
vastuvõtt Rahvakogu.ee veebilehel, jätkub
uudne seaduseloome avalikkuse silme all ja
osalusel, teatasid Rahvakogu eestvedajad.
Ideede sõelumisele veebruaris järgneb
märtsis arutelupäev, kus kohtub 500 kuni
1000 eestimaalast. Esinduslik valik tehakse
sotsioloogide abiga kõigi hääleõiguslike
Eesti kodanike hulgast. Veebilehele on
tänaseks sisestatud ligi 1100 ettepanekut.
Kes saab Ettevõtlikuks Naiseks 2012?
MTÜ ETNA Eestimaal ootab 31. jaanuarini
kandidaate konkursile „Ettevõtlik Naine
2012”. Kandidaadiks sobivad kõik julged ja
tegusad naised, keda tasub tuua teistele
eeskujuks ja kes töötavad maapiirkondade
elukvaliteedi tõstmise nimel. Võitja selgub

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult
Viimane võimalus: mine õppima CEU
avaliku poliitika kooli
OSFi partner, Budapestis tegutsev KeskEuroopa Ülikool avab sel sügisel avaliku
poliitika kooli, et kaheaastase õppega
sillutada teed uue ajastu arvamusliidritele,
analüütikutele, vabaühenduste juhtidele,
eestkostjaile, aktivistidele ja ettevõtjatele.
Avaldusi oodatakse 24. jaanuarini 2013!
Wikipedia aitab keelel püsida
Kõrgõzstanis käib OSFi toel hädavajalik ja
nutikas e-liikumine, kirgiisikeelse Wikipedia
üldrahvalik kirjutamine. Kuigi kirgiisi
keele rääkijaid on seal ligikaudu 2 miljonit,
valitseb hariduses, teaduses ja meedias
endiselt vene keel. Paari aastaga on jõutud
23 000 artiklini, järgmise paari aastaga
plaanitakse jõuda 100 000nda kirgiisikeelse
artiklini. Võrdluseks, kümne aasta vanuses
eestikeelses Vikipeedias on praegu üle
105 000 ning võrukeelses üle 5000 artikli.

Euroopa ja maailm
Euroopa Kodanike Maja võtab ilmet
Euroopa Kodanikualgatuse Teenistus, kes
ehitab kodanikele ja vabaühendustele
Brüsselisse ja internetti oma kodu, küsis
eelmise aasta lõpus ka Euroopa kodanikelt,
mis teenustest tuntakse enim puudust.
Vastajate meelest peaks Kodanike Maja
aitama
eelkõige
leida
partnereid
ja
õpetama, kuidas oma projekte paremini
rahastada. Muuseas pakuti ka, et uues
kodus võiks vajadusel saada öömaja ning
kindlasti peaks seal töötama tasuta
võrguühendusega netikohvik.
Euroopa pakub õigustohtrite abi
Veel uudiseid Euroopa Kodanikualgatuse
Teenistuselt! Aasta algul tegi nende toel
uksed lahti õiguskliinik, mis nõustab
tudengeid ja noori tööotsijaid, selgitades
lahti elamislubade ja sotsiaalkindlustusega
seonduva. Tohtrid ootavad Sinu kõnesid

konverentsil „ETNA Eestimaal – kas tõesti
juba 10 aastat?“ 8. veebruaril Paides.

ja e-kirju, Eesti kodanikele on abiks ka AEF.

Tarkade otsuste fond jagab raha
Riigikantselei tarkade otsuste fond ootab
kuni veebruari alguseni taotlusi poliitika
kujundamiseks
vajalike
valdkondlike
uuringute rahastamiseks. Raha saavad
taotleda MTÜde katusorganisatsioonid. Lisa
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.

Korruptsioonivaba Eesti otsib juhti
Ühingu Korruptsioonivaba Eesti juht Asso
Prii paneb peagi ameti maha ja asub
uutele väljakutsetele. Ühtlasi tähendab
see, et ühing on asunud otsima uut
tegevjuhti. Lähimat teavet konkursi kohta
saab nende kodulehelt.
Heateo Sihtasutus püüab suuri kalu
Kümne aastaga on Heateo Sihtasutus
aidanud elu sisse puhuda paljudele uutele
ettevõtetele, kes on võtnud ühiskonna
paremaks muutmise oma südameasjaks.
Nüüd on aeg küps hakata otsima uusi
eestvedajaid, kes soovivad ära lahendada
mõne põletavalt olulise probleemi Eesti
ühiskonnas. Konkurss kestab kuni märtsi
alguseni, tingimused on kirjas SIIN.

AEFi toetusprogrammid
Noortefond
***
Eeter:
AEFi minutid on Kuku raadios kolmapäeva
hommikuti pärast kella 10 uudiseid.
Järelkuulata saab AEFi kodulehelt. Sel
nädalal räägime Maarja Tootsiga alanud
Euroopa kodanike aastast.
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.

