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AEFi uudiseid
Mis saab Venemaast?
Eelmisel
neljapäeval
XV
Avatud
Ühiskonna Foorumil esinenud Julia
Latõnina ja Oleg Kozlovski ei hellita
Putini (jah, just nimelt Putini) režiimi
suhtes
mingeid
illusioone.
Kuid
üksikuid lootuskiiri siiski paistab.
Milliseid, loe foorumi kokkuvõttest.
„Lobotoomia“ teeb ilma
AEFi
kaastoel
valminud
dokfilm
„Lobotoomia“ valiti dokfilmifestivali
IDFA võistlusprogrammi. Valgevene
režissööri Juri Haštševatski autorifilm
räägib
Venemaa
ja
Gruusia
pikaajalisest konfliktist läbi Vene
meedia ajupesu. Loe edasi
Grusiinid tutvuvad e-õppega Eesti
ülikoolides
Sel
nädalal
külastavad
Eestit
spetsialistid Gruusiast, et ammutada
inspiratsiooni
Eesti
kõrgkoolides
kasutatavatest e-õppe lahendustest.
Kogemuste vahetamist toetab AEFi
Ida-Ida piiriülese koostöö programm.

Vabaühenduste Fond toetab
Vanavanemad ja lapselapsed
Domus Dorpatensis kutsub seminarile
sarjast „Sotsiaalne integratsioon –
erinevad
peremudelid
meie
ühiskonnas“. Teemaks põlvkondadevahelised suhted, toimumisaeg 10.
november kell 18.00, kohtumispaik
ikka
Domus
Dorpatensise
maja
Tartus. Toetab Vabaühenduste Fond,
lisainfo www.dorpatensis.ee.

Open
Society
Foundations
(OSF): uudiseid võrgustikult
Kõrgõzstani noored „teevad ära“
OSFi noorteprogrammi toel kodulinna
prügikastidega varustamisest alguse
saanud noortealgatus on tänaseks
laienenud tervele looduskaitsealale ja
innustanud teisigi noori Kõrgõzstani
keskkonna heaks käised üles käärima.
Loe OSFi ajaveebist.

Maailm ja mõnda
Birmas mängiti valimisi
Birmas 7. novembril esmakordselt üle
20 aasta toimunud üldvalimised ei
olnud vaatamata ametlikule retoorikale
vabad ega õiglased. Loe lähemalt
Transitions Online fotokonkurss
Transitions Online kutsub osalema
fotokonkursi!
Teemad
poliitikast
igapäevaeluni, pildid peavad olema
võetud
endisel
Nõukogude
Liidu
territooriumil Kaukaasiast Balkanini.
Lähemalt TOLi veebilehel.

AEFi toetusprogrammid
Noortefond
Taotle jooksvalt!
Ida-ida piiriülese koostöö programm
Taotle jooksvalt!
Kriisiprogramm
Järgmine tähtaeg kuni 270 000
suurustele taotlustele 30.11

kr

***
Eeter: AEF igal kolmapäeval kell 10
Kuku raadios. Sel nädalal küsime,
mida on Eestil e-õppe vallas ette
näidata
Ajaveeb:
avatudeestifond.wordpress.com
Twitter: twitter.com/avatudeestifond

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.

