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AEFi uudiseid
Varimiskool
Eesti
Noorteühenduste
Liit
on
oma
lehekülge www.varivalimised.ee täiendanud
veel ühe inforikka sektsiooniga. Tutvu
sellega siin. Lisaks sellele on proovimiseks
valmis Valimis-GPS, mis kujutab endast
midagi
Valijakompassi
väikese
venna
sarnast. Varivalida on e-hääletuse teel
võimalik kuni 3. märtsi südaööni. Tänase
seisuga on varivalimistel osalenud juba üle
1000 noore.
Garage48 avalike teenuste võitjad
Möödunud
nädalavahetusel
toimunud
ajuderagistamine
Garage48
Avalike
Teenuste loomiseks tõi hulga häid ideid.
Kuidas saavad kriisisituatsioonis lihtsa
mobiilirakenduse kaudu abi inimesed, kel
pole võimalik rääkida? Kuskohast ja kuidas
leida endale head ja usaldusväärset
lapsehoidjat? Milline näeb välja riigieelarve
pildilisel kujul nii, et see kõigile mõistetav
oleks? Loodetavasti saavad pärjatud ideed
peatselt
ka
tegelikkuseks.
Projektide
kokkuvõtteid loe siitsamast.
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. Tallinna ja
Rakvere koolitustel tänase seisuga enam
ühtegi vaba kohta ei ole, küll aga saab
taotlusi esitada veel Tartusse.
Vastused oma küsimustele ja jooksva info
leiad www.oef.org.ee/vabavara lehelt.
Vaadeldakse ka väljastpoolt
3.-9. märtsini on Avatud Eesti Fondil külas
valimisvaatlejad
Armeeniast,
Gruusiast,
Moldovast, Lätist ning Slovakkiast. Lisaks
valimisvaatlusele tutvustame neile Eesti
valimiste head tava, noorte varivalimisi,
Praxise poolt valminud poliitiliste parteide
platvormide analüüsi ning viime vaatlejd
kohtuma VVK aseesimehe Alo Heinsaluga.
Kompass rühib edasi
www.valijakompass.ee leheküljel on oma

Open
Society
Foundations
(OSF): uudiseid võrgustikult
Robert Putnam Liibüast
AEF XI Avatud Ühiskonna Foorumi
2006. aasta külaline, Harvardi Ülikooli
politoloogiaprofessori Robert Putnami
isiklikud mälestused ja analüüs Liibüast
ning
tema
löögi
alla
sattunud
ainuliidrist. Hea ja huvitav lugemine siit.
George Sorosi intervjuu CNN-is
Viitame
veelkord
George
Sorosi
möödunudnädalasele intervjuule Fareed
Zachariale,
milles
arutletakse
islamimaailma
ja
revolutsioonide
tuleviku, aga ka USA majanduse üle.
Jälgi telepilti siit !
Sotsiaalmeedia areneb Armeenias
Mil moel sotsiaalmeedia kiire võidukäik
aitab
arendada
kodanikuühiskonda
Armeenias, loe sellest sissekandest.
Egiptuse naised
Revolutsioon Egiptuses, mis nõuab
demokraatiat, võrdsust ja vabadust
kõigile
kodanikele,
on
kummatigi
põhiseadust
muutma
asuvast
komisjonist välja jätnud tervelt poole
inimkonnast – naised. Loe sissekannet
siit ja lisaks ka Egiptuse naisõiguslaste
keskuse petitsiooni.

Euroopa ja maailm
Vabatahtlikkuse aasta
Tuletame
meelde,
et
2011
on
kuulutatud
vabatahtlikkuse
aastaks
kogu Euroopas!
Nüüd on valminud
Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta
2011 ametlik eestikeelne kodulehekülg
http://europa.eu/volunteering/et
Jätkub ka registreerumine Euroopa
vabatahtliku tegevuse aasta ringreisile
ehk vabatahtlike messile, mis toimub
03.-07. mail Tallinnas. Tähtaeg kukub
10.03, kõigest täpsemalt loe siit.

AEFi toetusprogrammid
Noortefond
Taotle jooksvalt!

valimiseelistusi tänaseks testinud ligi juba
üle 100 000 inimese! Vahepeal oli
vaiksem aeg, aga vahetult enne valimisi on
kompass taas tuurid üles võtnud.

Ära maga maha!
Kodanikuühiskonna debatt
Toimub juba täna, 1. Märtsil Meritoni
hotellis. Erakondade poolt on esinejateks
Siim Kiisler (IRL), Eiki Nestor (SDE), PaulEerik Rummo (Reform), Tiit Terik (Kesk),
Ivar Raig (Rahvaliit), Valdur Lahtvee
(rohelised).
Täpsemalt loe arutelupunktide ja osalemise
kohta siit.
„Eesti 100“ esseekonkurss
Võitjad kuulutame üheskoos venekeelse
„Postimehega“ välja neljapäeval.
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

Ida-ida piiriülese koostöö programm
Taotle jooksvalt!
Kriisiprogramm
Tähtajad selgunud!
AEFi kriisiprogrammi väikeprojektide
(taotlused suuruses kuni 18 865 eurot
ehk 295 000 kr) I poolaasta esimene
taotlustähtaeg on möödas, teiseks
tähtajaks on 2. mai.
Enam kui 18 865 euro (295 000 EEK)
suurusi taotlusi võetakse endiselt vastu
jooksvalt.
***
Eeter:
Huvitab
AEF ka uuel aastal igal kolmapäeval
kell 10 Kuku raadios.
Stuudios
on
Garage48:
avalikud
teenused üks peakorraldajatest Elise
Sass, kes võtab kokku möödunud
nädalavahetusel kiires meeskonnatöös
huugama pandud värsked ideed, mis
peaks
tulevikus
meie
kõigi
elu
paremaks muutma.
Huvitab
Selle nädala reedel kell 10 Vikerraadio
Huvitaja Maailma kodanike saatetunnis
tuleb juttu MTÜ-de moodustamisest,
millest teab kõike kõiketeadja Alari
Rammo EMSL-ist. Veel tutvustatakse
kogukondade
omavahelist
suhtlust
hõlbustavat
vabavararakendust
communitytools.info, stuudios räägib
sellest Uue Maailma Seltsi multitalent
Madle Lippus.
Ajaveeb
Meie mõtted siin:
avatudeestifond.wordpress.com
Twitter:
Kevade saabudes säutsume
tihedamini:
twitter.com/avatudeestifond

järjest

Facebook
Tulge meie uude koju! 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.

