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AEFi uudiseid
Inimene pole karjaloom
Sellise nime all alustab AEF Noortefondi
uus projekt, mille eesmärgiks on panna
noori
senisest
rohkem
iseseisvalt
mõtlema. Mis ja kuidas, lugege siit:
http://pole.karjaloom.ee/
http://olen.karjaloom.ee/
Reaalselt neil vahet ei ole. On vahe, millise
lamba peale klikkida, kas tavalisele või
ringiga.
Valimised... varjus, aga mitte salaja
25. veebruarist kuni 3. märtsini on kõigil
Eesti
kodakondsusega
14-20aastastel
noortel võimalus osaleda varivalimiste
projektis ning kõik 14-17aastased saavad
valida e-hääletusel Riigikogu kandidaatide
vahel. Projekti juhib ENL, täpsem info
veebilehe www.valimised.err.ee värskele
varivalimiste sektsioonil siinsamas.
Käsi valgeks kogukonna tööriistadega
Veebileheküljel www.communitytools.info
on valmis demo, millega saad oma
kogukonna
arendamiseks
mõeldud
veebipõhiseid tööriistu katsetada. Võtke
projekti veduritega ühendust, uurige asja,
kontaktid kenasti koduleheküljel olemas.
Tänaseks on projektiga liitunud juba
kümme kogukonda.
Sookvootide poolt
Lugege, mida arvab AEF juhataja Mall
Hellam sookvootide rakendamisest kui
soolise
võrdõiguslikkuse
tagamise
meetmest. Postimehes ilmunud artikkel
asub siin.
Kasulik mõttemäng
e-Riigi
Akadeemia
ja
Eesti
Rahvusringhäälingu koostöös valminud
Valijakompassi, mis on kõigile kättesaadav
aadressil
www.valijakompass.ee,
on
katsetanud juba ligi 60 000 inimest. Kuna
valimisteni on veel rohkem kui kuu aega,
loodame, et kompass leiab ka edaspidi
laialdast kasutust.
Tule vaatle valimisi
Ühing Korruptsioonivaba Eesti kutsub
2011. aasta Riigikogu valimiste raames

Open
Society
Foundations
(OSF): uudiseid võrgustikult
Üha halvenev olukord Venemaal
OSI ajaveeb kirjutab Venemaast, HIVst ning tuberkuloosist. Postitus asub
koos lühikese videoga asub siin.
Lisaks viidatakse New York Times’i
pikale
ülevaateloole
olukorrast
Venemaal.

Euroopa ja maailm
Uutmoodi Lähis-Ida
See, mis algas Tuneesiast, ei pruugi
lõppeda Egiptuses. Milliseks võib
kujuneda demokratiseerumise teel
olev Lähis-Ida, võtab kokku see
artikkel.
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.
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.

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.

Vabaühenduste Fond toetab
Pikem puhkus
VÜFi projektid on otsad kokku tõmmanud
ja hetkel valitseb vaikus. Igav liiv ja tühi
väli ei kesta siiski igavesti – loodame
kevadel teile taas häid uudiseid kuulutada!
Puhka nüüd mõnda aega rahus, VÜF.

Ära maga maha!
Hea Kodaniku hea lugemisvara
Alates eilsest on netis kättesaadav uus
number kodanikuühiskonna häälekandja,
ajakiri Hea Kodanik. Millest muust saaks
see märtsivalimiste eel rääkidagi kui
poliitikast ja selle kujundamisest. Valituna
või valijana. Lugemiseks kliki siia.

Seekord teemaks vanemaharidus.
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

Facebook
Oli aeg oma Facebooki-tuba tuulutada
ja liikuda gruppide maailmast page'ide
manu. Tegime kõigi elu tehniliselt
lihtsamaks, teil jääb üle ainult meiega
lahkelt uude koju kaasa kolida. Tere
tulemast!

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.

