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AEFi uudiseid
Varimised = varivalimised
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,
tutvu
www.varivalimised.ee ja ERR alalehega
siinsamas.
Karjääriseminarid noortele
Noortefondi
toel
leiavad
aset
karjääriseminarid:
täna
Jõgeva
Gümnaasiumis,
kolmapäeval
Võrumaa
Antsla
Gümnaasiumis
ja
Võru
Kutsehariduskeskuse
Gümnaasiumi
õpilastele. Karjääriseminarid ja projekti
raames koostatud õppematerjalid aitavad
õpilastel, kes ei läbi koolis karjääriõpetuse
valikkursust, leida iseseisvalt infot õppeja karjäärivõimaluste kohta ning teha
teadlikke eluvalikuid.
Lisainfo:
projektijuht
Olger
Tali;
olger.tali@gmail.com
Kaasav eelarvemenetlus
e-Riigi
Akadeemia
(eGA)
kaasava
eelarvemenetluse projekt on viimasel ajal
jõudsalt arenenud.
Projekti raames pakutakse välja kaasava
eelarvemenetluse näidismudel väikestele
ja keskmistele omavalitsustele, mille
tööversiooni
tutvustatakse
16.-17.
veebruaril Linnade ja Valdade Päevadel.
Lisainfot ürituse kohta ja registreeruda
saab
Eesti
Maaomavalitsuste
Liidu
koduleheküljel.
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 on kodulehel kenasti olemas!
Kasulik mõttemäng
e-Riigi
Akadeemia
ja
Eesti
Rahvusringhäälingu koostöös valminud
Valijakompassi, mis on kõigile kättesaadav
aadressil
www.valijakompass.ee,
on

Open
Society
Foundations
(OSF): uudiseid võrgustikult
Inimõiguste suvekool
Inimõiguste aktivistidel on võimalik
osaleda
11.-15.
juulil
toimuvas
suvekoolis.
Budapestis aset leidva
suvekooli kandideerimise tähtaeg on
15. veebruar, kõigi peensustega vii
end kurssi siin ja Kesk-Euroopa
Ülikooli (CEU) kodulehel.
Näitlik pagulusjuhtum
OSI
ajaveebis
ilmunud
lugu
Afganistani pagulasest, kellega Belgia
ja Kreeka Euroopa Liidu sees juriidilist
pingpongi mängisid, kuid kes saavutas
võidu Euroopa Inimõiguste Kohtus.
Aga lugege parem ise siit.

Euroopa ja maailm
Timothy Garton-Ash
2009. aasta AEF Avatud Ühiskonna
Foorumi
peaesineja,
ajaloolane
Timothy Garton Ash võrdleb The
Guardianis ilmunud artiklis praegusi
sündmusi Egiptuses ja Tuneesias
1989. alanud aasta sündmustega
Idablokis ja Euroopas. Või kordub
hoopis Iraan 1979?
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

katsetanud juba üle 75 000 inimese. Kui
pole proovinud – proovi!

Vabaühenduste Fond puhkab
Tõmbame hinge
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!
Praktika Eesti Euroopa Liikumises
Eesti Euroopa Liikumine otsib oma
töökasse kollektiivi kolme osalise ajaga
praktikanti. Praktika kestvus on 3 kuud
ajavahemikus 1.03.-31.05.2011.
Kui oled huvitatud, tutvu lisainfoga EEL
koduleheküljel www.euroopaliikumine.ee
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.

(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.
Stuudios on külas Meelika Jürisaar
Eesti
Noorteühenduste
Liidust,
seekord on teemaks kodanikuharidus
varivalimiste valguses.
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.
Järgmine saade: 18.02.
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.

