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Fondis teoksil
Debatt Aleksejevaga: veel on kohti!
Vene
inimõiguste
kaitsja
Ljudmilla
Aleksejeva avalik loeng ja debatt sel
neljapäeval, 11. märtsil kl
14.00.
Registreeruge kuulajaks AEFi kodulehel
www.oef.org.ee/register.
Arutelu puuetega inimeste õigustest
Eesti Puuetega Inimeste Koda kutsub 11.
märtsil infopäevale, kus tuleb arutlusele
ÜRO
puuetega
inimeste
õiguste
konventsiooni
ratifitseerimine
Eestis.
Üritus toimub Avatud Eesti Fondi avatud
valitsemise programmi toel. Loe lähemalt
Tartumaa noored õpivad kohaliku
omavalitsuse toimimist
Kolmapäeval, 10. märtsil sõidab üle 50
Tartumaa noore Tartusse, et tutvuda
Tartu linnavalitsuse ja Noortevolikogu
tööga ja osaleda seminaril kohalike
omavalitsuste
otsustusprotsessidest.
Kohtumine on osa Domus Dorpatensise
eestvedamisel ja Vabaühenduste Fondi
toel toimuvast algatusest „Noorte osalus
kohaliku tasandi otsustusprotsessides“,
mille
eesmärk
on
luua
Tartumaa
omavalitsuste juurde noorte osaluskogud.

Lonkav demokraatia
Laupäevases
Postimehes
küsis
politoloog ja füüsik Peet Kask, miks
peab Economisti demokraatiaindeks
Eesti demokraatiat „lonkavaks“ ja mida
selle teadmisega peale hakata. Loe
artiklit siit.

Open Society Institute (OSI):
uudiseid võrgustikult
Teabest tegudeni: 10 taktikat
Inspireerituna filmist „10 Tactics for
Turning
Information
into
Action“
korraldas OSI arutelu sellest, kuidas
muuta teadmine tegudeks. Film pakub
eestkostjatele ja aktivistidele välja
loomingulisi
viise
oma
sõnumite
edastamiseks. Kuula OSI arutelu siit ja
loe filmi kohta siit!
Soros toetab kliimavõitlust
ÜRO peasekretär Ban Ki-moon kutsus
kokku filantroopide paneeli, et otsida
võimalusi
arenguriikide
rahaliseks
abistamiseks
võitluses
kliimamuutusega. Nõuandva kogu liikmete
seas
on
ka
avatud
ühiskonna
toetusfondide asutaja George Soros.
Loe uudist siit.

Koosmeele konkurss 12.märtsini
Avalik konkurss 2010. aasta Koosmeele
preemia kandidaatide leidmiseks kestab
reedeni, 12. märtsini. Loe lähemalt siit!

Toetame teid!

Muud huvitavat

Ida-ida: piiriülese koostöö programm
www.oef.org.ee/idaida

Räägi kaasa vaesuse teemal!
Vaesuse vastu võitlemiseks koondunud
kodanikuühenduste võrgustik EAPN Eesti
kutsub inimesi jagama vaesusega seotud
kogemusi ja pakkuma ideid vaesusega
toimetulemiseks.
Kirju
oodatakse
märtsikuu jooksul e-posti aadressile
kirjuta@unicef.ee või UNICEF, Auna 6,
10137 Tallinn. Loe edasi...

Noortefond
www.oef.org.ee/noortefond

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.

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.

