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AEF-i uudiseid
Värsked muljed Prahast
28. ja 29. märtsil asutati Prahas Euroopa
Liidu ja Venemaa Kodanikuühiskonna
Foorum. Vaatlejana viibis kohal AEF-i
juhataja Mall Hellam, asutajaliikmeks oli
Jevgeni
Krištafovitš
noorteühingust
Avatud Vabariik. Tema muljeid, ootusi ja
lootusi võite lugeda AEF-i ajaveebist.
Alustasid keeleklubid
Sellest nädalast alustavad eesti keele
klubid venekeelsete koolide õpetajatele.
Kokku osaleb 24 õpetajat. Kohalikud
klubikohtumised toimuvad kord kuus,
kõik klubilised üle Eesti saavad kokku
korra
kvartalis.
Haridusja
Teadusministeeriumi ning AEF-i toetatud
Arengukeskuse ME projekt kestab kuni
veebruarini 2012. Lugege täpsemalt siit.
ABVKeskuse stipendiumikonkurss
MTÜ Mõttekoda ABVKeskus kuulutab
välja konkursi parimale Vene ja/või Balti
suunalisele uurimustööle sotsiaalteaduste
valdkonnas. Konkursil võivad osaleda
kõigi Eesti avalik-õiguslike ülikoolide
bakalaureuse- või magistritööd, mis on
edukalt kaitstud 2010/2011 õppeaastal.
Esimese koha auhinnaks on 500.- EUR,
teine ja kolmas koht vastavalt 300.- ja
200.- EUR. Stipendiumi maksab välja
Avatud Eesti Fond. Täpsete tingimustega
tutvuge AEF-i koduleheküljel.

Vabaühenduste Fond
Pidulik lõpetamine
Nüüd on see ametlik - VÜF tähistab oma
esimese perioodi lõppu. On hea meel
kutsuda teid kõiki, kes te Vabaühenduste
Fondi vahenditest oma organisatsiooni
projektidele
toetuse
saite, VÜF-i
lõpuüritusele reedel, 29. aprillil kella
11.00-16.00
Tallinna
lähistele
Viimsisse. Registreerimine hiljemalt 20.
aprilliks, tutvu kutse ja veel ühe
plaanitud üllatustegevusega siin.

Open
Society
Foundations
(OSF): uudiseid võrgustikult
Eluteater Haitil
Sellest,
kuidas
maavärinast
ja
epideemiatest räsitud Haitil teater ja elu
käiskäes tänavatel elavad ning milliseid
reaktsioone see tekitab, loe OSI
ajaveebi sissekandest.
Segregatsioon 21. sajandi moodi
Dokumentaalfilmi tegemise kogemuse
ning roma’de ja mitte-roma laste
võimalused ühiselt haridust saada ja
koolis käia võtab Rumeenia Targu
Lapusi küla näitel kokku see postitus.
Filmi ennast saab loodetavasti näha
veel sel aastal, jooksev info nende
Facebooki lehelt.

Euroopa ja maailm
Euroopa välispoliitika 2010
Euroopa
välispoliitika
võidud
ja
kaotused on nüüd läbi analüüsitud ja
kokku kogutud. Innovatiivse projektiga,
mida
nüüdsest
hakatakse sarnase
metoodikaga läbi viima igal aastal, saad
tutvuda
siin.
Rohkelt
leidub
ka
audiomaterjale,
kommentaare,
ekspertarvamusi.

AEF-i toetusprogrammid
Noortefond
Taotle jooksvalt!
Ida-ida piiriülese koostöö programm
Taotle jooksvalt!
Kriisiprogramm
AEF-i 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.

Nõua tarkust taga
EMSL-i eestvedamisel on välja tulnud
kaks väärt käsiraamatut, millest ühe
valmimist toetas ka VÜF. Selle kohta,
kuidas korraldada konverentse ja viia
läbi aruteluseid ning partnerluse ja
avalike teenuste teemal hari end klikates
sellele lingile.

Ärka talveunest, palun!
Tule kohvikusse, Eetikakohvikusse
Juba täna, teisipäeval kell 18 Teatri
Puhvetis, aadressil Teatri Väljak 3.
Eetikakohviku
avaüritusel
võetakse
vaatluse
alla
teema
"Kas
kõigel
ühiskonnas peab olema eetiline mõõde?“.
Esinevad Hans H Luik (ärisektor)
Kristina
Mänd
(kolmas
sektor)
Vilve Kalda (riigisektor). Kohtade arv on
piiratud, eelnevalt palutakse osavõtust
teatada. Loe lisainfot.

***
Eeter:
AEF minutid jätkuvalt igal
kolmapäeval kell 10 Kuku raadios.
Karmo Tüür Akadeemilistest Balti ja
Vene
Uuringute
keskusest
räägib
Venemaaja
Balti
suunalistest
uurimustest ja koostöös AEF-iga välja
kuulutatud stipendiumikonkursist.
Ajaveeb
Meie mõtted siin:
avatudeestifond.wordpress.com
Twitter:
Kevade saabudes säutsume
tihedamini:
twitter.com/avatudeestifond

järjest

Facebook
Tulge meie uude koju! Tere tulemast!

Valimistejärgne ümarlaud
7.
aprillil
Riigikogu
teabekeskuses
toimuval ümarlaual on kavas teha
kokkuvõtteid
valimiskampaania
ajal
tegutsenud hea valimistava valvurite
tegemistest
ja
valijakompassi
kasutamise tulemustest. Päevakava ja
registreerimisinfo siit.
Tallinna TedX
Mine ja vaata 18. aprillil Salme
Kultuurikeskuses oma silmaga, mida see
ilmakuulus TED-formaat endast kujutab.
Vaimustu või kiru maapõhja, aga üks
päev täis sisukaid kõnesid ja säravaid
esinemisi ei jookse kellelgi mööda külge
maha.
Korraldavad
vabatahtlikud,
rohkem infot nii ürituse kui osaluse kohta
siin: www.tedxtallinn.org

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.

