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AEFi uudiseid
Venemaa Hääled kõlavad taas
21. oktoobril esineb Venemaa
Häälte arutelusarjas tuntud kirjanik
ja ajaloolane Viktor Suvorov, kelle
nägemus Venemaa lähiajaloost on
tekitanud ohtralt poleemikat.
Ajalootund muuseumis
AEFi projekti „Ajaloo varjud“ toel
külastab oktoobris Okupatsioonide
muuseumi 3000 õpilast rohkem kui
70st koolist üle Eesti.
Koolid ja ühingud saavad kokku
AEFi ja Briti Nõukogu konkurss toob
kokku eesti- ja venekeelsed koolid ja
vabaühendused. Lisainfot veebilehelt
www.oef.org.ee/teemekoos.
Väärtuskasvatuse konkurss
...lõpeb sel reedel! Loe lisa.

Sõbrad ja mõttekaaslased
Seminar lasterikastest peredest
Kolmas seminar sarjast „Sotsiaalne
integratsioon - erinevad peremudelid
meie ühiskonnas“ võtab luubi alla
lasterikkad pered. Seminar toimub
13. oktoobril kell 18.00 Domus
Dorpatensise
ruumides,
toetab
Vabaühenduste Fond.
Tagasi kooli!
Juba järgmisel nädalal. Ettevõtmist
toetab Vabaühenduste Fond, vaata
lisa www.tagasikooli.ee.
Talendid koju!
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda kutsub
andekaid noori rakendama oma
oskusi ja teadmisi kodumaa heaks.
Lähemalt www.talendidkoju.ee
Eesti
toetab
inimsusevastaste
kuritegude uurimist Birmas
Eesti toetab ÜRO uurimiskomisjoni
asutamist,
mis
hakkab
uurima
rahvusvahelise humanitaarõiguse ja

Open Society Foundations
(OSF): uudiseid võrgustikult
Gruusia pärast augustisõda
2008. aasta augustisõda Venemaa ja
Gruusia vahel tekitas küsimusi USA
rollist Gruusias ning Gruusia läänesuunalistest
püüdlustest.
OSFi
foorumil esitlesid Alex Cooley ja
Lincoln Mitchell värsket uuringut
USA-Gruusia suhetest. Kuula ja loe
siit.
Miljon katastroofiohvritele
Avatud ühiskonna fondide võrgustik
toetab
miljoni
dollariga
Ungari
ökoloogilise katastroofi ohvreid ja
ülesehitustööd. Loe edasi.
Sisseostetud sõda
CIA kamandab Afganistanis 3000pealist poolsõjaväelist rühma, mis ei
vastuta jõu väärkasutamise eest
justkui kellegi ees, kirjutab Erica
Gaston OSFi blogis.

AEFi toetusprogrammid
Noortefond
Taotle jooksvalt!
Ida-ida piiriülese koostöö programm
Taotle jooksvalt!
Kriisiprogramm
Järgmine tähtaeg kuni 270 000 kr
suurustele taotlustele 30.11
***
Eeter: AEF igal kolmapäeval kell
10 Kuku raadios. Sel nädalal
fookuses noored ja nende silmaring.
Ajaveeb:
avatudeestifond.wordpress.com
Twitter:
twitter.com/avatudeestifond

inimõiguste
edasi.

rikkumisi

Birmas.

Loe

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.

