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AEF teeb
Mall Hellam on aasta eurooplane
Eesti Euroopa Liikumine andis laupäeval
AEFi juhatajale Mall Hellamile avatud
Euroopa mõtte teadvustamise eest
2010. aasta eurooplase tiitli. Loe uudist
siit ja Mall Hellami sõnavõttu siit.
Vaimutoit, nämm-nämm!
Raamatupoodidesse jõudis lõpuks ometi
Karl Popperi raamatu „Avatud ühiskond
ja selle vaenlased“ eestikeelne I köide!
Kõik raamatu- ja filosoofiasõbrad on
oodatud reedel, 14. mail kl 11 Viru
Keskuse Rahva Raamatu 4. korrusele,
et nautida hilist hommikukohvi ja
mõtiskleda
koos
vaimuinimestega
avatud ühiskonna teemadel. Loe kutset
siit ja tule kohale!

Sõbrad teevad
Väärt konkurss
Tartu Erahariduse Edendamise Selts
kuulutab
välja
väärtusteemaliste
õpetlike tekstide konkursi. Kuni 17.
maini on oodatud on omalooming
muinasjuttude, jutukeste, näidendite,
valmide, luuletuste ja muul kujul.
Sisukamad tööd auhinnatakse ning
avaldatakse sügisel ilmuvas raamatus,
millest saab lasteaia ja algklasside
õppematerjal.
Raamat
valmib
Vabaühenduste Fondi toel. Lisainfo:
liina.vaher@tera.tartu.ee.
Pluus on minu pakend
Laupäeval, 15. mail kl 13-15 toimub
Humana Estonia projekti “Pluus on minu
pakend”
kogupereüritus
Haapsalus,
Ehte 4 tänava hoovis. Inimestele
pakutakse võimalust anda ära oma
vanad
rõivad,
tehakse
juttu
keskkonnasäästlikust tarbimisest ning
värskendatakse
üheskoos
T-särke.
Projekti toetab AEFi Vabaühenduste
Fond. Lisainfo Humana kodulehelt.

Open Society Institute (OSI)
teeb
Video võim
Eestkoste ei tähenda ainult allkirjade
kogumist või piketeerimist. Ungari
inimõiguste eest võitlev organisatsioon
HCLU on haavatavate ühiskonnagruppide kaitsmiseks pannud 3 aasta
jooksul
kokku
rohkem
kui
200
haaravat videoklippi, mille mõju saab
igaüks
ise
testida
veebilehel
www.drugreporter.net. Loe intervjuud
HCLU eestvedajaga OSI blogist ja tee
järele!
Kõvasti ja valesti
Õiguskaitsjate
katsed
reformida
Mehhiko ebatõhusat ja inimõigusi
riivavat õigussüsteemi on põrkunud
poliitikute tugevale vastuseisule, kes
(nagu ikka) eelistavad sisulistele
muudatustele lihtsaid lahendusi ja
kõva kätt. Loe mehhiklaste heitlustest
lähemalt OSI ajaveebist.

Meediakomm
Raadius
„Meie reaalsuse üks absurdsemaid
nähtusi koos parteilise ajakirjandusega
on poliitilistes aktsioonides osalevad
inimesed, kes ei oska selle maa keelt,
kus nad elavad ja veel lausa hooplevad
selle oskamatusega,“ kirjutab Raadio4
ajakirjanik ja AEFi nõukogu liige Ivan
Makarov oma meediablogi viimases
postituses. Jälgi Ivani mõtteid SIIT!

Tee sina ka!
Noortefond
Ida-ida piiriülese koostöö programm
Taotluste esitamine ööpäevaringselt!
Kriisiprogramm
Järgmine taotlustähtaeg 15. juuni!

Ajaveeb:
avatudeestifond.wordpress.com
Twitter:
twitter.com/avatudeestifond
Eeter:
AEFi vestlusminutid igal kolmapäeval
kl 10 Kuku raadios. Sel nädalal
stuudios Ain Aaviksoo Praxisest,
teemaks e-tervishoid.

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 Institute’i infokirjaga saab liituda siin.
Kui teie meiliprogrammile meie kaunis kujundus ei meeldi, lugege PDF-versiooni SIIT.

