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Fondis teoksil
Käime ajaga kaasas
AEFi veebikodu läbis noorenduskuuri.
Kirevaid värve ja kujunduselemente on
nüüd vähem, sisu seevastu rohkem ja
lihtsamas
vormis.
Peagi
hakkame
pakkuma olulisemat infot ka vene keeles.
Et koduleht täieneb iga päevaga vaikselt
edasi, siis ärge palun pahandage, kui te
kogu infot veel üles ei leia :-)
Aadress ikka www.oef.org.ee.
Idanaabrite tudengid said tuge
Avatud Eesti Fondi toetus aitab lappida
masu poolt söödud eelarveauke ja
võimaldab üheteistkümnel Moldovast,
Gruusiast ja Ukrainast pärit tudengil
kevadsemestril Eestis õpinguid jätkata.
Kõik
stipendiumisaajad
on
andekad
magistritudengid, kes õpivad väärikates
Eesti ülikoolides. Loe edasi siit.

Ukraina eri
AEF tutvus olukorraga Ukrainas
Koos Avatud Eesti Fondiga käis grupp
Eesti ajakirjanikke Ukraina presidendirallit
vaatamas. Internews Ukraine lahkel
võõrustamisel valgustasid riigis toimuva
telgitaguseid
kohalikud
ajakirjanikud,
meediaeksperdid
ja
vabaühendused.
Kohapeal kuuldust-nähtust saab lugeda
meie blogi ja twitteri vahendusel.
Igavene Transnistria
AEFi Ida-ida piiriülese koostöö programmi
toel toimus detsembris Kiievis konverents
Ukraina
ja
Moldova
suhetest
ja
käänulisest rajast Euroopa Liitu. Nagu
arvata võib, ei saanud Transnistria
probleemist üle ega ümber. Viite Jaan
Tõnissoni
Instituudi
poolt
projektis
osalenud Aimar Altosaare põhjalikule
kokkuvõttele leiate AEFi kodulehelt.
Andrew Wilson: Ukraina otsustab
Euroopa välissuhete nõukogu (ECFR)
poliitikaeksperdi Andrew Wilsoni analüüsi
Ukraina presidendivalimistest saab lugeda
ECFRi kodulehel.

Kliimamuutuste tuules
OSI teadur Mark Hertsgaard ja USA
programmide
asedirektor
Nancy
Youman
selgitavad,
mis
hakkab
juhtuma Kopenhaageni kliimafoorumi
järgses maailmas ning kuidas aktiivsed
kodanikud
ja
filantroobid
seda
mõjutada saavad. Kuula siit!
Avatud ühiskond töökohal
Ehkki sõnavabadus on demokraatia
alussammas, kehtib paljudes (eriti
suurtes)
organisatsioonides
hiiliv
üheksast-viieni
diktatuur.
Sel
tööinimestele südamelähedasel teemal
korraldab OSI reedel, 11.veebruaril
arutelu, mida saab ka laivis jälgida.
Lisainfo siit.

Konkursid
Noortele
Noortefond ootab projektiideid 15-29aastastelt ja pakub parimatele toetust.
Nõuded ja nipid siit!
Maailmakodanikele
AEFi
Ida-ida
piiriülese
koostöö
programm
ootab
jätkuvalt
vabaühenduste taotlusi koostööks lähemate
ja kaugemate idanaabritega. Tingimused
ja taotlemine.
Kriisi poolt puudutatuile
Kriisiprogramm aitab majanduskriisis
haavata
saanud
ühiskonnagruppidel
hinge sees hoida ja ei lase avatud
ühiskonna väärtustel hääbuda. Loe
lisainfot siit.
Õpihimulistele
Kesk-Euroopa Ülikooli suvekool ootab
endiselt huvilisi. Aega 15. veebruarini!
Loe lisa ülikooli kodulehelt.

Jälgi meid!
Ajaveeb:
avatudeestifond.wordpress.com

Uudiseid OSI võrgustikult
Ei saa me läbi Haitita
Äraarvamatud loodusjõud on oma sõna
öelnud ja isegi eestlased teavad nüüd,
kus Haiti asub. Õnneks ei ole üksi ükski
maa. Open Society Institute’i (OSI)
vahendusel räägivad olukorrast oma
silme läbi kaks vaprat naist, Haiti Sorosi
fondi direktor Lorraine Mangonès ja
endine peaminister, nüüd OSI abivägesid
juhatav Michèle Pierre-Louis. Kuula ja loe
siit.

Twitter:
twitter.com/avatudeestifond
Kuku raadio kolmapäeviti kell 10:
Sel nädalal uurime Eesti Roheliselt
Liikumiselt, kuidas kodanikud saavad
osaleda keskkonda mõjutavates
planeerimisprotsessides.
Kuula onlainis: www.kuku.ee

Avatud Eesti Fond toetab ja viib ellu algatusi, mis aitavad kaasa
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