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AEFi uudiseid

Open Society Foundations (OSF):
uudiseid võrgustikult

Eestist otsitakse vaimset tervist
Ida-ida programmi toel on Tallinna
Vaimse Tervise Keskusel sel nädalal külas
kolleegid
Armeeniast,
Horvaatiast,
Ungarist.
Õppereisi
kava
on
tihe
eeskujulikult
tihe
–
külastatakse
ministeeriume, AS-i Hoolekandeteenused,
Kehra
hooldekodu,
Tallinna
Vaimse
Tervise Keskust, Pelgulinna päevakeskust
ning peetakse maha mitu seminari. Kõik
see toimub projekti „Enhancing Mental
Health Reform in Armenia“ raames.
Muuseas, järgmise aasta jaanuarist on
eestlastel võimalik Armeeniasse sõita
viisavabalt. Oma silm on kuningas!

Üks pilt räägib rohkem kui...
Fotograafid
Kesk-Aasiast,
LõunaKaukaasiast, Afghanistanist, Mongooliast
ja Pakistanist püüdsid inimõigustealase
olukorra oma riikides läbi kaamerasilma
pildile. Parimate fotode ning nende
autoritega tutvu SIIN.

Facebookis valvatakse
Riigivalitsemise
argipäeva
jälgivad
Valitsemise valvurid, kelle tegutsemist
toetab Avatud Eesti Fond, on värskelt
endale
pesa
loonud
Facebookis.
Eesmärgiks on valitsuse lubadustel ja
valvurite
tähelepanekutel
senisest
paremini ja kompaktsemalt silma peal
hoida. Liitu siin!
Kordamine on tarkuse ema: VÜF!
Vabaühenduste Fondi konkursiratas on
täie hooga käima lükatud ning kuni 10.
detsembrini
ootame
taotlusi
väikeprojektidele.
Nõudmised,
tingimused, vormid ja juhendid leiab kõik
aadressilt oef.org.ee/norra.
NB! Lisaks toimub lähema kahe nädala
jooksul terve hulk VÜFi puudutavaid
aruteluseminare, kokku tervelt kuues
erinevas
Eesti
linnas.
Esimene
venekeelne seminar on juba seljataga
ning tagasiside olnud väga positiivne.
Tutvu ülejäänud ajakavaga SIIN.

Issanda loomaaiast
Ajakirjandus kutsub kodanikku
Sel reedel 19. oktoobril toimub juba teist
aastat
Eesti
kodanikuajakirjanduse
konverents, ikka Võrumaal. Tänavuseks

Uudiseid OSFi kommunikatsioonis
OSFis on viimase aasta jooksul olnud palju
muudatusi – Aryeh Neier andis juhtimise
üle Christopher Stone’ile ning värskelt on
muutunud ka senine koduleht. Vana
aadressiga www.soros.org jõuab OSFi
kodukale veel mõnda aega, aga harjuda
tuleb pika nimega kodulehega. Endiselt
ootab OSFi võrgustik endale fänne juurde
Facebookis ja Twitteris.

Euroopa ja maailm
Kreeka meeleheitlik vastupanu
Oma „Reinventing Europe’i“ projekti raames
annab ECFR välja terve sarja liikmesriikides
toimuvatele
aruteludele
keskenduvaid
artikleid, mille keskmes on EL kriis ning
tulevikuväljavaated. Kõige värskemalt on
ilmunud Kreeka raport, kus püütakse
kaardistada praegust olukorda riigis läbi
rindejoonte:
euro
versus
drahm,
natsionalistid vs euroopameelsed jne.
Varasemate Hollandi, Itaalia, Saksamaa,
Poola, Tšehhi ja Bulgaari ülevaadetega
tutvu SIIN.
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.

AEFi toetusprogrammid
Noortefond
Taotle jooksvalt!

teemaks on „Kodanikujulguse tööriistad“
ning püütakse leida vastust küsimusele,
kas ja kuidas saab kodanikuajakirjandus
julgustada
kodanikuks
olemist.
Peaesineja
Christine
Tatumiga
on
võimalik kohtuda ka Tallinnas juba
homme, 17. oktoobril algusega kell 18
vabaühenduste
kontoris
Rotermanni
kvartali Vanas Jahulaos. Edasi loe siit.
Moodne protestivorm
Kes on see Anonymous, kes on Eesti
inimeste
meeli
küberrünnakutega
ähvardades ärevil hoidnud? Miks ta seda
teeb ja kas tegu ei ole hoopis poliitilisühiskondliku moodsa meeleavaldusega?
Postimehes
ilmunud
arvamusartiklis
polemiseerib neil teemadel Eesti Interneti
Kogukonna üks kõneisikuid Siim Tuisk,
kes
juhib
AEFi
toetusel
võrguneutraalsuse, avaandmete ja digitaalsete
õiguste eest seisvat kodanikualgatust.

Ida-ida piiriülene programm
Taotle jooksvalt!
***
Eeter:
AEFi minutid eetris nagu ikka Kuku raadios
kolmapäeva hommikuti pärast kella 10
uudiseid.
Järelkuulata
saab
AEFi
kodulehelt. Kristin Rammus Inimõiguste
Keskusest räägib 15 Eesti ajakirjanikule
korraldatud õppereisist Rootsi.
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.

