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AEFi uudiseid
PÖFF näitab taas inimõigusi
26. novembrist 5. detsembrini on
kõiki filmi- ja inimesesõbrad oodatud
vaatama
filme
inimõigustest
ja
osalema
temaatilistes
aruteludes.
Ootame kõiki programmi avamisele
Solarise aatriumis 26. novembril
kell 18.00! Linastuste ja arutelude
ajakava: www.oef.org.ee/vabadus
Lobotoomia Eesti esikas reedel!
Valgevene režissööri Juri Haštševatski
AEFi
kaastoel
valminud
dokfilm
„Lobotoomia“ esilinastub PÖFFi Balti
filmide programmi raames sel reedel,
26. novembril kell 16.45 Solarise
kinos. Lobotoomiast lähemalt...

Vabaühenduste Fond toetab
Seminar probleemsetest lastest
...kolmapäeval, 24. novembril 2010
kell 18 Tartus, Domus Dorpatensises.
Erilistele peremudelitele keskenduva
sarja viiendas seminaris on juttu
lastest, kelle kasvatamisega vanemad
toime ei tule. Õhtut juhib Tartu Laste
Tugikeskuse juhataja Lemme Haldre.
Üritus on tasuta! Loe lisainfot
Just Film kutsub sünnipäevale
PÖFFi laste- ja noortefilmide festivali
Just Filmi kümnes sünnipäev toimub
19.-28. novembril Tallinnas Solarises
ja Coca-Cola Plazas. Programmiga
saab tutvuda lehel www.justfilm.ee,
kolme seanssi riskigruppi kuuluvatele
noortele toetab Vabaühenduste Fond.

Noortefond soovitab
Pilguheit
26.
novembril
toimub
KUMUs
järjekordne
sündmus
sarjast
Pilguheit, mis kannab nime “Pilguheit
Eesti noortekunsti”. Oma mõtteid
jagavad
kaks
noort
kunstnikku,
Maarja Treufeldt ja Laura Nõmmik.

Open
Society
Foundations
(OSF): uudiseid võrgustikult
Sunniviisiliselt steriliseeritud
Namiibias, nagu ka mitmetes teistes
riikides on hakatud HIV-positiivseid
naisi vastutahtsi steriliseerima. Ehkki
tervishoiueksperdid teavad, et õige
ravi ja hoolduse korral on HIV
ülekandumise võimalus emalt lootele
nullilähedane, seisab inimõiguslastel
ees pikk töö selle teadvustamisel. Loe
lähemalt OSFi blogist.

Maailm ja mõnda
Ida-Euroopa uued Titod
Euroopa
Liit
on
pidanud
oma
idanaabrites järjest pettuma – kõigepealt
Gruusia, siis Ukraina, seejärel Moldova.
Mida on Brüssel valesti teinud, et need
riigid on Euroopa Liidu sooja rüpe asemel
eelistanud titolikku laveerimist Euroopa
ja Venemaa vahel? Nii küsib ECFRi
analüütik Andrew Wilson.
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. Sel nädalal kergitame
saladuskatet
PÖFFi
inimõiguste
filmiprogrammilt.

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.

