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AEFi uudiseid
Vaatlus eeldab osalust!
Jätkuvalt on võimalik registreerida end
ühingu Korruptsioonivaba Eesti kaudu
valimisvaatlejaks. Ole tegus kodanik ja vii
ennast valimisvaatluse eesmärkide, sisu ja
konkreetsete
väljunditega
kurssi
KVE
koduleheküljel.
48h mõttelendu ja innovatsiooni
Sel nädalavahetusel toimub Tallinna Ülikooli
ruumides
Garage48
Avalike
Teenuste
loomiseks. 48 tunni jooksul arendatakse
ideest prototüübini kümmekond projekti,
mis
toovad
kasu
kogukonnale
või
lihtsustavad mõnda olemasolevat tehnilist
lahendust. Täpne info kodulehel.
Vabaühendused, kasutage vabavara!
AEF toel viiakse eeloleval kevadel Tallinnas,
Tartus
ja
Rakveres
läbi
kolm
vabaühendustele mõeldud vabavaraliste
rakenduste koolitustsüklit. Kontoritarkvara,
kodulehekülje haldus, pildihoidlad – see
kõik on tegelikult tasuta olemas.
Vastused oma küsimustele ja osalemise
kohta leiad www.oef.org.ee/vabavara lehelt.
Valitsejad.eu
VÜFi
toel
valminud
veebiportaal
www.valitsejad.eu
on
avatud
olnud
nädalapäevad. Portaali vahendusel saab
ülevaate poliitikutest ja nende tegevustest,
algatada
foorumeid
ning
lugeda
kodanikuühiskonna ja osalusdemokraatia
kohta. Portaal on edasiarendamisel ja
oodatud on ka kõik terased tähelepanekud,
kuidas
seda
sisukamaks
ja
kasutajasõbralikumaks muuta.
Miks me seda teeme?
Märtsis stardib kevadise värskusega ja
märtsijänese
kiirusel
AEF
Noortefondi
toetatud noorteprojekt „Miks me seda
teeme?“ Terve aasta jooksul toimub 5
töötuba Eesti väikelinnade ja maanoortele,
õhus küsimus: kuidas olla ühiskondlikult
kasulik ja täisvereliselt otsustusprotsessides
kaasa lüüa?
Peagi täpsem info Kodukandi postiloendites
ja koduleheküljel.

Open
Society
Foundations
(OSF): uudiseid võrgustikult
George Sorose intervjuu CNN-is
George Sorose värske intervjuu Fareed
Zachariale,
milles
arutletakse
islamimaailma
ja
revolutsioonide
tuleviku, aga ka USA majanduse üle.
Jälgi telepilti siit !
Kolm aastat Kosovot
Milline sotsiaalne ja poliitiline tegelikkus
valitseb riigis, mida maailma 192-st
riigist on tänaseks tunnistanud 75, loe
sellest väga heast ülevaatlikust artiklist.
KatangaTrial.org
Käimas on kohtuprotsess 21. sajandi
ühe verisema režiimi liidrite üle. Kongos
on viimase kümne aasta jooksul oma
elu kaotanud rohkem kui 4 miljonit
inimest. Miks Katanga-protsess nii
oluline on, loe siit.

Euroopa ja maailm
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 18 865 eurot
ehk 295 000 kr) taotlustähtajad 2011.
aasta I poolaastal on 28. veebruar
(mis kukub KOHE-KOHE) ja 2. mai.
Enam kui 18 865 euro (295 000 EEK)
suurusi taotlusi võetakse endiselt vastu
jooksvalt.

Varimised ukse ees
25. veebruarist kuni 3. märtsini kestab
varivalimiste periood, mil noored saavad
anda oma hääle (millel kindlasti on kaalu).
See-eest juba täna murravad omavahel
verbaalseid piike erinevate erakondade
noorpoliitikustest kandidaadid, kes väitlevad
teemal „Kas koolikatsed esimesse klassi
tuleks keelustada?“. Täpne info siit.
Kompass rühib edasi
www.valijakompass.ee leheküljel on oma
valimiseelistusi
tänaseks
testinud
ligi
90 000 inimest. Vaata meeldetuletuseks üle
ka
Riigikogu
valimiste
e-hääletamise
(kestab 24.02 – 02.03) hea tava videoklipp.

Ära maga maha!
Visioonid ja Vabariigi kodanikud
Täna õhtul on ERR otsestuudios Annika
Uudelepp, Urmo Kübar, Hardo Aasmäe ja
Allar Jõks. Vabariigi aastapäeva eel küsib
Aarne Rannamäe neilt, mida nad oma riigilt
ootavad ja kas erakondadel ikka on piisavalt
visiooni, et riigitüür julgelt nende kätte
usaldada?

***
Eeter:
AEF ka uuel aastal igal kolmapäeval
kell 10 Kuku raadios.
Stuudios
on
„Värsked
ideed
Euroopale“ projektijuht Kadri Ollino, kes
teeb kokkuvõtte Palamusel möödunud
nädalal toimunud mõttetalgutest.
Ajaveeb
Meie mõtted siin:
avatudeestifond.wordpress.com
Twitter:
Kevade saabudes säutsume
tihedamini:
twitter.com/avatudeestifond

järjest

Facebook
Tulge meie uude koju! Tere tulemast!

Tundlikud ja teravsilmsed noored
Eesti Muinsuskaitse Selts kutsub kõiki noori
ajaloo- ja kultuurihuvilisi osa võtma
rahvusvahelisest
noorte
fotovõistlusest
„Euroopa kultuuripärand aastal 2011“.
Tähtaeg
kukub
20.
märtsil,
kõigi
küsimustega
palutakse
pöörduda
helle@muinsuskaitse.ee

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.

