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AEFi uudiseid

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult

Koosmeel väärtustab arutelu
Tänavune Koosmeele auhind väärtustab
ühiskonnale olulistel teemadel algatatud,
julgelt, säravalt ja argumenteeritult ellu
viidud arutelusid. Kandidaate ootame 6.
aprillini. Lisainfo AEFi kodulehelt.

Võimalus Eesti fotograafidele
Rahvusvaheline inimõigustele ja sotsiaalsetele
murrangutele
keskenduv
fotonäitus Moving Walls ootab osavõttu ka
Eesti fotograafidelt. Nagu nimi ütleb, püütakse pildijäädvustuste kaudu dokumenteerida
ühiskondlikke
muutusi
ning
nihutada barjääre inimeste mõtlemises.
Eesti fotograafidel on aeg pühkida tolm
oma 1980ndate-1990ndate fotodelt ning
miks mitte saata võistlustulle ka viimase
aasta materjali. Edasi loe siit.

Varesesaare venelased
Eeloleval reedel esilinastub režissöör
Sulev Keeduse värske dokumentaalfilm
„Varesesaare venelased“, mis räägib
nendest elu ääremaale jäänud inimestest,
kelle elukäik on olnud lähedalt seotud
Kreenholmi manufaktuuri ning selle
aeglase
hääbumisega.
Järgmisest
nädalast jookseb film kinos Artis, 6.
aprillist ka Narvas. Täpsemalt loe siit.
Filmi valmimist toetas ka Avatud Eesti
Fond.
Vestlusringid lapsevanematele
Alates
3.
aprillist
on
homoja
biseksuaalsete inimeste vanemad ja
teised
lähedased
oodatud
osalema
vestlusringis
„Valgel
joonel“.
Kokkusaamistel
püütakse
homoseksuaalsusest
ja
sellega
seotud
hirmudest, pingetest ja probleemidest
rohkem teada ning aru saada. Ühtlasi
jagatakse oma mõtteid ja kogemusi.
Kokkusaamised toimuvad
teisipäeviti
alates
3.
aprillist
kell
18.00 OMA
keskuses
Kaarli
pst
5-1,
Tallinn.
Vestlusringi juhendajad on homoseksuaalsete noorte pereliikmed. Lisainfo ja
registreerimine www.omakeskus.ee
Kriisiprogramm kodukal
Kriisiprogrammi kõige viimasest voorust
toetust saanud projektid nüüd ühes
kirjelduste ning toetussummadega üleval
Avatud Eesti Fondi kodulehel.

Loe ja tee
Hea Kodanik, head lood, head teod
Uus number kodanikuühiskonna hääle-

Sõnumeid Afghanistanist
OSFi
toel
ja
koostöös
Afghanistani
Sõltumatu Inimõiguste Komisjoniga on
ilmunud raport Afghanistanis kinnipeetute
kallal
toime
pandud
kuritegelikest
piinamistest. Raporti eesmärgiks on juhtida
Afghanistani valitsuse tähelepanu neile
juhtumitele ning nõuda, et neid ka uuritaks.
Trükis on veebist vabalt alla laaditav siit.
Nimemuutus Ida-Ida programmis
Teavitame
toimunud
kosmeetilistest
muutustest – East East: Partnership Beyond
Borders Program on nüüd ametliku nimega
East East Beyond Borders Program.
Eestikeelset vastet veel mõtleme.

Euroopa ja maailm
Segadus Euroopa Kodanikualgatusega
Möödunud
nädalal
toimus
Brüsselis
European Citizen Action Service’i (ECAS)
eestvõttel seminar, mis keskendus 1.
aprillist jõustuvale Euroopa Kodanikualgatusele. Et kõik pole veel kaugeltki
selge, saab lugeda sellest lühikesest
kokkuvõttest ja vaadata videost.
Innovatiivse filantroopia preemia
Rahvusvahelist ja innovatiivset filantroopiat
edendav Mercator Fund kuulutab välja
konkursi IX Raymond Georise Innovatiivse
Filantroopia
preemiale.
Kandideerida

kandjat Hea Kodanik keskendub seekord
heategevusele ja annetamisele. Head
lugemist!

saavad nii üksikisikud, organisatsioonid kui
konkreetsed
projektid.
Tingimuste
ja
tähtaegade kohta loe täpsemalt siit.

Valgevene tulevik Euroopas
Valgevene Uus Tee kutsub osa saama
nädalavahetusel
Tallinnas
toimuvast
konverentsist
RUBYCON
2012
–
Valgevene tulevik Euroopas. Konverentsi
programmi leiab siit, registreerimine
info@valgevene.ee

ECFRi podcastid
Kuula siit nii inglise, hispaania, saksa,
prantsuse kui itaalia keeles! Uut materjali
tuleb pidevalt juurde. Kui sind huvitab, mis
ECFR säutsub, siis vajuta siia.

Parim sooteadlik vabaühendus?
Eesti
Naisuurimusja
Teabekeskus
(ENUT) kutsub kõiki
mittetulundusühinguid,
kes
on
huvitatud
oma
organisatsiooni
arendamisest
ja
demokraatliku ühiskonna kujundamisest,
osalema konkursil „Parim sooteadlik
MTÜ“.
Tähtaeg
kukub
9.
aprillil,
täpsemalt loe edasi siit.

Noortefond
Taotle jooksvalt!

AVP tegevuskava osalusveebis
Homseni ehk 28. märtsini on osalusveebis
osale.ee
kõigile
kommenteerimiseks
avatud
Eesti
Avatud
Valitsemise
Partnerluse (AVP) tegevuskava.

AEFi toetusprogrammid

Ida-ida piiriülene programm
Taotle jooksvalt!
Kriisiprogramm
Kriisiprogramm 2009-2012, RIP. Joon on
nüüd alla tõmmatud kõigile avaldustele ja
vastuvõtmine lõpetatud.
***
Eeter:
AEFi minutid eetris nagu ikka Kuku raadios
kolmapäeva hommikuti pärast kella 10
uudiseid. Jutuks tuleb Sulev Keeduse uus
mängufilm „Varesesaare venelased“,
mille valmimisele pani õla alla ka Avatud
Eesti Fond.
Ajaveeb:
avatudeestifond.wordpress.com
Twitter:
twitter.com/avatudeestifond
Facebook
Kui sind ei ole SIIN, siis sind ei ole olemas.

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.

