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AEFi uudiseid
Esseekonkurss Eesti 100
Ajaleht Postimees ja AEF kuulutavad
välja noorte venekeelse esseekonkursi
„Eesti 100“. Oodatakse noorte visioone
unistuste Eestist aastal 2018. Loe edasi.
Vene kodanikuühiskond vajab
kontakte Euroopaga
Eelmisel nädalal Venemaa Häälte sarjas
Eestis esinenud inimõiguslane Lev
Ponomarjov rõhutas, et tihedamad
suhted
Euroopa
vabaühendustega
aitaksid venelastel mõista demokraatiat
ja
euroopalikku
mõttelaadi.
Vaata
pressiteadet ja loengu kokkuvõtteid.
Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse
Euroopa aasta lõpetamine
Sotsiaalministeerium korraldab reedel
vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu
võitlemise
Euroopa
aasta
lõpukonverentsi, kus vaesuse leevendamise
võimaluste üle arutleb ka AEFi juhataja
Mall Hellam.
Avalike teenuste Garage48
AEFi nõukogu otsustas aasta viimasel
koosolekul toetada ärisektoris juba ilma
teinud Garage48 mudeli laiendamist
avalike teenuste arendamisele.
AEF toetab inimõigusi, e-valitsemist
ja väärtusarendust
Algatuste seas, mis järgmisel aastal
AEFi toel käiku lähevad, on ka Eesti
Inimõiguste
Keskuse
aruanne
„Inimõigused Eestis 2010“, e-Riigi
Akadeemia korraldatav rahvusvaheline
e-valitsemise konverents ICEGOV 2011
ning Hea Alguse koolituskeskuse projekt
„Väärtuste võrgus“.

Vabaühenduste Fond toetab
Kurtide liidul uus koduleht
8. detsembril kell 18 tutvustab Eesti
Kurtide Liit Tallinna ja Harjumaa Kurtide
Ühingus oma uut kodulehte, mis aitab
liikmeid senisest paremini liidu töösse

KVE uurib erakondade rahastamist
Ühing Korruptsioonivaba Eesti analüüsib
9. detsembril toimuval arutelul koos
seaduse väljatöötajate, rakendajate ja
Riigikogu
esindajatega
erakondade
rahastamise uut korda. Loe lähemalt.

Open Society Foundations
(OSF): uudiseid võrgustikult
AIDSihaigete võitlus Venemaal
Venemaa HIV-kandjad kombineerivad
viimases hädas uue meedia võimalusi ja
traditsioonilist tänavateatrit, et pöörata
tähelepanu
tõsistele
puudujääkidele
AIDSihaigete ravis. Vähe sellest, et
ravimeid on krooniliselt puudu – omaette
kadalipp on juba ravile pääsemine.
Loe edasi OSFi ajaveebist.
Elu Palestiinas, naise ja invaliidina
3. detsembril tähistas kogu maailm
puuetega inimeste päeva. Vaata OSFi
blogist videopihtimust Ola Abualghaibilt,
Palestiina päritolu naiselt, kes on suure
osa oma elust pidanud võitlust puuetega
inimeste õiguste eest.

Euroopa ja maailm
Uudiseid Euroopast
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
kodanikuühiskonna grupi detsembri
uudiskiri on ilmunud. Loe siit.
ÜRO jagab toetusi
ÜRO
Demokraatia
Fond
toetab
kodanikuühiskonda. Loe lähemalt.
Transitions Online fotokonkurss
...kestab detsembri lõpuni. Rohkem
infot TOLi veebilehel.

AEFi toetusprogrammid
Noortefond
Taotle jooksvalt!
Ida-ida piiriülese koostöö programm
Taotle jooksvalt!

kaasata. Loe lisa.
Kriisiprogramm
Palupõhja looduskooli laager
Eestimaa Looduse Fond ja LKÜ Kotkas
korraldavad
11.-12.
detsembril
Palupõhja looduskooli sõpradele looduslaagri. Lisainfo tarmo@elfond.ee.
Vabatahtliku märgi koolitus
14. detsembril algusega kl 13 korraldab
Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus
Tallinnas koolituse, kus ühingutele
tutvustatakse Vabatahtliku sõbra märki.
Lisainfo:
Rasmus
Pedanik,
e-post
rasmus@vabatahtlikud.ee

***
Eeter: AEF igal kolmapäeval kell 10
Kuku raadios. Sel nädalal uurime,
kuidas Eestis ja Euroopas vaesusega
võideldakse.
Ajaveeb:
avatudeestifond.wordpress.com
Twitter:
twitter.com/avatudeestifond

Teateid sõpradelt
President tunnustas vabatahtlikke
5. detsembril tunnustati Tartus 2010.
aasta tublimaid vabatahtlikke. Kokku
pälvis aasta vabatahtlikku tiitli 15
tegusat inimest üle Eesti. Loe lähemalt.
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.

