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Fondis teoksil
Avalik debatt Ljudmilla Aleksejevaga!
Miks
valitseb
Venemaal
vaatamata
internetivabadusele autoritaarne režiim?
Kuidas saab kesta olukord, kus riik
kontrollib rõhuvat osa meediast ja
inimõigusi rikutakse valitsejate heakskiidul? 11. märtsil kell 14.00 räägivad
olukorrast Venemaal inimõiguste kaitsja
Ljudmilla Aleksejeva, Balti Venemaa
Uurimiskeskuse
juhataja
Vladimir
Juškin ja Avatud Eesti Fondi juhataja
Mall Hellam. Registreeru kuulajaks siin!
Koosmeele preemia ootab kandidaate
Avatud Eesti Fond kuulutas välja avaliku
konkursi 2010. aasta Koosmeele preemia
kandidaatide leidmiseks. Selle aasta
Koosmeele
auhind
tõstab
esile
üksikisikuid või ühendusi, kes aidanud
kaasa sõna- ja mõttevabaduse ning
otsustusprotsesside läbipaistvuse aruteludele. Tähtaeg 12.märts. Loe lähemalt siit
ja esita oma ettepanek!

Open Society Institute (OSI):
uudiseid võrgustikult
Ööd on seal mustad
Möödunud sügisel uuris OSI koos
Afganistani valitsusvälise ühinguga
The Liaison Office rahvusvaheliste
julgeolekutagamisjõudude
tegevust
Afganistanis. Uuring leidis, et öised
reidid asulatesse põhjustavad elanike
seas hirmu ja paanikat, toovad kaasa
süütute
inimeste
kinnipidamisi,
õõnestavad õiguskorda ja usaldust
rahvusvaheliste jõudude vastu. Loe
raportit siit.
OSI blogib
Rahvusvaheline Avatud Ühiskonna
Instituut avas oma blogi, mis
koondab kirjutisi OSI ekspertidelt ja
toetusesaajatelt ning ootab kaastöid
kõigilt, kellele avatud ühiskonna
väärtused on südamelähedased. Loe
ajaveebi siin.

Püsivad toetusvõimalused
Euroopa otsib värskeid ideid
Sel nädalal saab avalöögi Eestis teist
korda toimuv algatus „Värsked ideed
Euroopale“, mille käigus koolinoored
arutlevad Euroopa energia- ja keskkonnapoliitika tulevikusuundade üle. 1.-4.
märtsil toimuvad mõttetalgud Tallinna 21.
Koolis, aprillikuus ka Leisi Keskkoolis,
Palamuse Gümnaasiumis ja Tallinna Juudi
Koolis. Loe edasi...
Mentorid ja mentiid saavad kokku
Tuleval nädalavahetusel, 6.-7. märtsil
kohtuvad Tallinnas individuaalse eesti
keele õppe pilootprojektis osalevad vene
koolide õpetajad ja neid keeleõppel
abistavad mentorid. Ühisel keelefoorumil
vahetatakse kogemusi, jagatakse rõõme
ja muresid ning õpitakse üksteise
õnnestumistest. Lähemalt programmist.
Tartu lapsevanemad lähevad kooli
Tartu Vaba Waldorfrkooli Selts kutsub
huvilisi 6. märtsil Tartu Lapsevanemate
Kooli! Vabaühenduste Fondi toel teoks
saava
üritustesarja
on
algatanud
südamega mõtlevad lapsevanemad, kes
tahavad saada uusi teadmisi ja jagada
oma
kogemusi
teiste
vanematega.

Noortefond
www.oef.org.ee/noortefond
Ida-ida: piiriülese koostöö programm
www.oef.org.ee/idaida
Kriisiprogramm
www.oef.org.ee/kriisiprogramm

Jälgi meid!
Ajaveeb:
avatudeestifond.wordpress.com
Twitter:
twitter.com/avatudeestifond
Eeter:
AEFi vestlusminutid igal kolmapäeval
kell 10 Kuku raadios. Kuula otse
www.kuku.ee või tagantjärele AEFi
kodulehelt.

Lisainfo seltsi kodulehelt.

Avatud Eesti Fond toetab ja viib ellu algatusi, mis aitavad kaasa
avatud ühiskonna arengule Eestis ja mujal
Estonia pst 5A, 10143 Tallinn; tel 6313791; e-post info@oef.org.ee; veeb www.oef.org.ee
AEFi listiga saab liituda ja listist lahkuda siin.
Open Society Institute’i infokirjaga saab liituda siin.
Kui uudiskiri ei näe teie meiliprogrammis hea välja, lugege PDF-versiooni SIIT.

