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AEFi uudiseid

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult

Georgia mõttekeskused õppereisil
Terve nädala viibivad Eestis kolme
erineva Georgia mõttekeskuse esindajad,
kelle peamiseks huviks on Eestis läbi
viidud reformid enne Euroopa Liiduga
liitumist. South Caucasus Institute for
Business and Economics Research, Liberal
Academy of Tbilisi ning Transparency
International
Georgia
on
need
mõttekojad, keda õppereisil viibijad
esindavad.
Kohtutakse
Avatud
Eesti
Fondi
Konjunktuuriinstituudi,
Arengufondi,
Praxise, Riigikantselei EL sekretariaadi,
Konkurentsiameti,
Haridusja
Teadusministeeriumi,
Balti
Uuringute
Keskuse, Eesti Üliõpilaskondade Liidu,
Idapartnerluse Keskuse ja veel mitmete
organisatsioonide ekspertidega. Kui visiit
möödas, saate nende muljetest ning
kogemuste vahetamise tulemuslikkusest
kindlasti
lugeda
ka
AEFi
ajaveebi
vahendusel. Pressiteadet loe siit.

We present you: Chris Stone
Möödunud nädala lõpus tegi OSF teatavaks
uudise, mida võrgustiku fondid üle maailma
on oodanud juba rohkem kui aasta:
nimetati OSFi uus president. Aryeh Neieri
mantlipärijaks valiti tihedas konkurentsis
Christopher Stone, kes asub ametisse
2012. aasta juulist. Chris Stone’i varasema
tegevuse kohta loe täpsemalt siit, videot
uue presidendi teatavakstegemise kohta ja
George Sorosi blogipostitust saad lugeda
siit.

Ajaloo ilu nüüd AEFi kodulehel
Kraamisime
riiuleid
ja
hüppasime
tolmurullide
vahelt
digiajastusse.
Teisisõnu – nüüd on AEFi kodulehelt
võimalik
leida
kõik
seniilmunud
aastaraamatud aastast 1990 ja edasi.
Uuri asja siit.
Kirjuta korruptsioonist
Ühing Korruptsioonivaba Eesti kuulutas
välja esseekonkursi koolinoortele, et
kutsuda õpilasi üles kaasa mõtlema
korruptsiooni ohtudest. 2010. aastal
Justiitsministeeriumi poolt läbi viidud
korruptsiooniuuringu tulemustest ilmneb,
et noorte suhtumine korruptsiooni on
mõnevõrra
sallivam
kui
vanematel
inimestel. Üheks põhjuseks võib pidada
noorte
tagasihoidlikke
teadmisi
korruptsioonist ja selle ohtudest. Lisainfo
siit ja siit.

Jõulurahu rubriik

Euroopa Kohus vajab muutusi
Tuleb välja, et Euroopa Inimõiguste Kohus
(ECHR) on langenud iseenda populaarsuse
ohvriks – igal aastal laekub ligi 50 000 uut
kaebust, praegu aga on läbivaatamisel
160 000 kaebust. Seega on selge, et kohus
vajab reforme, et sellise hulga kaebustega
toime tulla. Õigemini – praegu pole
põhjendatud
90%
sissetulevatest
kaebustest, seega peaks muutuma midagi
juba eos. Kes ja mida võiks selleks teha, et
kohtul rohkem jõudlust oleks, loe edasi siit.
Kogukond kõigile
OSFi Rahvatervise programmi alt on Vaimse
Tervise
initsiatiivi
toel
antud
välja
tugimaterjalid, mis annavad juhised ÜRO
Puuetega Inimeste Konventsiooni täitmise
jälgimiseks. Keskendutakse konventsiooni
artikkel 19-le, mille järgi on puuetega
inimestel õigus elada iseseisvat elu ning olla
kaasatud
kogukonda.
Materjalid
saab
täispikkuses alla laadida siit.

Euroopa ja maailm
Sovetoloogia 10 õppetundi
See blogipostitus ECFRi ajaveebist toob
välja
kümme
sarnasust
praeguse
Eurotsooni kriisi ning Nõukogude Liidu ja
Jugoslaavia lagunemise vahel – alates
sellest, et allakäik algas majanduslikest
probleemidest, lagunemist peeti võimatuks

Imeasju seadusandlusest
Riigikogus on menetlemisel erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu, mis
võimaldab erakondadel luua demokraatia
arendamise
sihtasutusi
(lühendatult
DASA). Lühikest kokkuvõtet loe siit,
eelnõuga saab põhjalikumalt tutvuda siin.
Muuhulgas hakkavad riigikogus esindatud
erakondade loodud DASAd automaatselt
riigieelarvest eraldisi saama. Kindlasti
väärib teema arutelu, kas ja kellele
DASA-sid sellisel kujul vaja on.
Ma armastan aidata
Üks „laik“ = üks euro. Uute meetoditega
heategevuse edendamisel saad tutvuda
siin.
Naispuudega Eesti
Meediaekspert ja AEFi nõukogu liige Raul
Rebane on asunud naiste eest rääkides
ajakirjanduslikele barrikaadidele. Tema
arvamuslugu loe siit.
Räägi kaasamises kaasa
Osale.ee veebikeskkonnas ootab kuni 21.
12
kommentaare
ja
ettepanekuid
kaasamise hea tava eelnõu. Kaasamise
hea tava sätestab põhimõtted, mille
alusel
valitsusasutused
kaasavad
huvirühmi
ja
avalikkust
valitsuse
otsustusprotsessi.
Vajalik
info
ja
varasemad kommentaarid kättesaadavad
siit.
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.

kuni paralleelide tõmbamiseni Gorbatšovi ja
Merkeli
vahel.
Lugege
ja
värisege.
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. Jutuks Noortefondi toetatud
projekt noorte osaluskogudest. Räägib
ENLi projektijuht Liina Rüütel.
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.

