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AEFi uudiseid
Kuku raadios on väärtuste nädal
Avatud Eesti Fondi ja Tartu Ülikooli
eetikakeskuse toel kestab Kuku
raadios 19. novembrini väärtuste
nädal. Küsitakse, millised on väärt
väärtused ja millised väärväärtused.
Kolmapäev on kodanikuühiskonna
väärtuste päev! Kuula Kukut veebis.

Open
Society
Foundations
(OSF): uudiseid võrgustikult
Haiguste ravi...Armeenias
Inimõiguste
ekspertide
raportid
Armeenia
psühhiaatriahaiglatest
kõlavad kui tõelised õuduslood. Ega
arstid
oma
patsientidele
nende
ravimise asemel hoopis haiget ei tee,
küsib Anahit Papikyan OSFi blogis.

„Lobotoomia“ järgmisel nädalal
Valgevene režissööri Juri Haštševatski
AEFi kaastoel Eestis valminud dokfilm
„Lobotoomia“ esilinastub PÖFFi Balti
filmide programmis 26. novembril
Solarises. Minge vaatama!

Maailm ja mõnda

Vabaühenduste Fond toetab

Meediakomm
Sel aastal on Venemaal tapetud 8
ajakirjanikku, kallale on tungitud
neljakümnele… Hiljutine tuntud eesti
telereporteri julm läbipeksmine võib
olla esimeseks signaaliks, et ka meil
Eestis võib juhtuda sarnaseid asju,
arvab Ivan Makarov.

Uu!
Linnalabor on ilmutanud urbanistide
uudiskirja nr 2 - suvepäevade eri!
Seekordne paberkandjal number levib
käest kätte, seinalt seinale ning
ürituselt
teisele.
Suvepäevade
vabaõhudebatist saab lugeda ka
aadressil www.linnakeskus.ee.
Südamega kool
Tartu
Vaba
Waldorfkooli
Selts
korraldab 22. novembril kl 15 Tartus
Haridusja
Teadusministeeriumis
ümarlaua „Südamega kool“. Kõik
huvilised oodatud!
Loomade varjupaik koolitab
20. novembril kell 10 toimub Tartu
Üliõpilasmaja auditooriumis koolitus
Tartu Koduta Loomade Varjupaiga
vabatahtlikele.

Teateid sõpradelt
Justice for Sergei
Silver Meikar ja Aleksei Lotman
kutsuvad TÄNA kell 12 Riigikokku
ruumi nr 333, et vaadata koos filmi
„Justice for Sergei“ esilinastust ja
arutleda õigusriigi ja inimõiguste
olukorra üle Venemaal. Vaata kava

Birma vapper viisnurk
Kadri Ollino avaldab AEFi blogis
arvamust Birma äsjaste valimiste ja
Leedu kuumima ekspordiartikli teemal.

Transitions Online fotokonkurss
Transitions Online fotokonkurss kestab
detsembri lõpuni. Rohkem infot 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. Väärtuste nädalal
räägime mõistagi kodanikuühiskonna
väärtustest.

IÕK annab nõu
Inimõiguste keskus nõustab abivajajaid võrdse kohtlemise alal igal
kolmapäeval nii eesti kui vene keeles.
Lisainfo www.humanrights.ee

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.

