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AEFi sünnipäev ja sündmused
Tunnustame koosmeelt!
Sel neljapäeval, 15. aprillil anname
AEFi saalis pidulikult üle 2010. aasta
Koosmeele
preemia.
Tänavune
laureaat on kaasa aidanud sõna- ja
mõttevabaduse
ning
otsustusprotsesside läbipaistvuse aruteludele
Eestis, kuid tema koosmeel ulatub
Eestist kaugemalegi. Laureaadi nime
avalikustame 15. aprilli hommikul!
Värsked ideed Euroopale
Teisipäevast reedeni toimuvad Tallinna
Juudi Koolis noorte mõttetalgud sarjast
„Värsked ideed Euroopale“, kus Juudi
Kooli, Leisi Keskkooli ja Haabersti Vene
Gümnaasiumi õpilased koostavad oma
nägemuse
Euroopa
energiapoliitika
tegevuskavast aastaks 2020. Jälgi
noorte mõtteid AEFi blogis.
XV Avatud Ühiskonna Foorum
Järgmisel
teisipäeval,
20.
aprillil
toimub Tallinnas XV Avatud Ühiskonna
Foorum „Emotsioonide geopoliitika“,
milles
emotsioonide
rolli
üle
rahvusvahelistes
suhetes
arutlevad
politoloog Dominique Moisi ja president
Toomas
Hendrik
Ilves.
Foorumi
otseülekanne toimub koostöös Eesti
Rahvusringhäälingu uudisteportaaliga.

Sõpradelt
IÕK otsib kommunikatsioonijuhti
AEFi
hea
koostööpartner
Eesti
Inimõiguste Keskus otsib särasilmset ja
südikat
kommunikatsioonispetsialisti,
kelle
ülesandeks
on
keskuse
meediasuhtluse
ja
teavitusürituste
korraldamine. Lisainfo AEFi kodulehelt ja
www.humanrights.ee.
Kunstihoones lahatakse võimu ja
ühiskonna suhteid
Täna toimub teine seminar Tallinna
Kunstihoone kodanikuharidusprogrammi
“Vabadus on kunst” raames. Kristina

Open Society Institute
(OSI): uudiseid võrgustikult
Reportaaž Kõrgõzstanist
Kõrgõzstani avatud ühiskonna fondi
juhataja Kumar Bekbolotov selgitab
OSI ajaveebis, mis siis ikkagi juhtus
Bishkekis 7. aprillil. Alates 1993.
aastast tegutsenud fond on olnud hea
valitsemise
ja
kodanikuühiskonna
arengu eestvedaja Kõrgõzstanis. Loe
edasi OSI blogist.
Mustlasena kasvanud
Roma lastel puudub sageli juurdepääs
kvaliteetsele haridusele. Bulgaarias
kasvanud
roma
päritolu
Violeta
Naydenova, keda parema tuleviku
lootuses ei pandud mitte mustlaste
kooli, vaid „tavakooli“, sai küll hea
hariduse, aga pidi selle eest maksma
kiusamise ja pilgetega. Mida teha, et
romad saaksid kvaliteetse hariduse
ilma hingehaavadeta? Loe Violeta lugu
OSI blogist.

Laiast ilmast
Euroopa Liit Sudaanis
Eelmisel
nädalal
kutsuti
Sudaani
konfliktsest
Darfuri
piirkonnast
vägivalla hirmus tagasi Euroopa Liidu
valimisvaatlusmissiooni liikmed. Miks
EL
oma
vaatlejaid
sellistesse
piirkondadesse saadab ja mida imet
nad sealt siis leida lootsid, küsib
Euroopa
Välissuhete
Nõukogu
analüütik Richard Gowan. Loe siit!

Mälestame
AEF langetab leinas pea Poola riiki
tabanud
traagilises
õnnetuses
hukkunute mälestuseks ja on neil
päevil mõtetes koos oma Poola
sõpradega.

Ühendame jõud!
Noortefond

Normani vastuolulise näitusega „Me ei
ole universumis üksi“ kaasnev seminar
mõtestab riigivõimu suhteid ühiskonna
ajalookultuuriga, rahvuskogukondadega
ja kodanikuühendustega. Esinejaterivi
on väärikas, lähemalt loe siit.
Lapsehoidja kutsestandardist
Igavese
lapsehoiukohtade
nappuse
ajastul on Perekasvatuse Instituut
uurinud lapsehoidjate kutsestandardit ja
leidnud kohti, mis vajaksid uuendamist.
Täna kell 18.00 toimub Tallinnas
Susapusa lastehoius (Lahe tn 3)
ümarlaud, kus arutletakse lapsehoidja
kutsestandardi
muutmise
üksikasju.
Üritust toetab Vabaühenduste Fond.
Lisainfo siiriliisi@pki.ee ja tel 5378
9092.

www.oef.org.ee/noortefond
Ida-ida piiriülese koostöö
programm
www.oef.org.ee/idaida
Kriisiprogramm
www.oef.org.ee/kriisiprogramm
Ajaveeb:
avatudeestifond.wordpress.com
Twitter:
twitter.com/avatudeestifond
Eeter:
AEFi vestlusminutid igal kolmapäeval
kl 10 Kuku raadios. Kuula otse
www.kuku.ee või tagantjärele AEFi
kodulehelt.

Blogikoolitus lasteaednikele
MTÜ Viljandimaa Tervist Edendavad
Lasteaiad lõi Viljandimaa lasteaedade
blogi viljandimaatel.blogspot.com ning
sel
nädalal
Viljandi
korraldab
Kultuuriakadeemias lasteaednikele blogi
kasutamise kursuse. Lasteaedadele on
toeks Vabaühenduste Fond. Lisainfo
blogist.
Kes kannab maksukoormat?
Teisipäeval, 13. aprillil toimub Praxise
mõttehommik, mille keskmes on Eesti
maksupoliitika. Mõttehommikuid toetab
AEFi Vabaühenduste Fond. Lähemalt
mõttehommikute blogist.

Avatud Eesti Fond toetab ja viib ellu algatusi, mis aitavad kaasa
avatud ühiskonna arengule Eestis ja mujal
Estonia pst 5A, 10143 Tallinn; tel 6313791; e-post info@oef.org.ee; veeb
www.oef.org.ee
AEFi listiga saab liituda ja listist lahkuda siin.
Open Society Institute’i infokirjaga saab liituda siin.
Kui uudiskiri ei näe teie meiliprogrammis hea välja, lugege PDF-versiooni SIIT.

