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Fondilt ja sõpradelt
Ljudmilla Aleksejeva tõi täissaali
Nimeka vene inimõiguslase Ljudmilla
Aleksejeva avalik loeng sarjast Venemaa
Hääled tõi kohale ligi 200 kuulajat ja
tekitas elavat huvi nii eesti- kui
venekeelses meedias. Eraldi kohtus
Aleksejeva
riigikogulaste,
Eesti
presidendi, endiste dissidentide ja vene
noortega. 11. märtsi arutelu kokkuvõtted
eesti, vene ja inglise keeles, viiteid
meedias
ilmunud
artiklitele
ja
intervjuudele
ning
jooksvat
infot
järgmiste ürituste kohta leiate aadressilt
oef.org.ee/venemaa. Püsige kanalil!
Kaasava juhtimise nippe
MTÜ Partnerlus teeb 19. märtsil Tartus
vahekokkuvõtte kaasavat juhtimiskultuuri
edendava projekti KÕLA mentorlusprogrammist. Programmi raames andsid
23 koolituse saanud kaasamispraktikut
soovijatele nõu ja tagasisidet inimeste
paremaks kaasamiseks nii koosolekutel,
koolitustel
kui
muudel
kaasamist
nõudvatel
üritustel.
Projekti
toetab
Vabaühenduste Fond.

Ebademokraatlik telemonopol
Itaalia peaministri Silvio Berlusconi
kontroll Itaalia telekanalite üle on
vastuolus
Euroopa demokraatlike
standarditega,
kirjutas
OSI
õigusprogramm
(Justice
Initiative)
Euroopa
Inimõiguste
Kohtule.
Meediaettevõtte Centro Europa 7 poolt
2003. aastal algatatud kohtukaasuses
esitas OSI arvamuse avalikes huvides
tegutseva
sõltumatu
kolmanda
osapoolena. Lähemalt siit.

Partnerotsing
Come
along!
kutsub
noori
osalema
Lätis 14. korda toimuv festival „Come
along!“ otsib osalejaid Eestist. Festival
julgustab puuetega, varjupaikades ning
raskes sotsiaalses olukorras elavaid
alla 18-aastasi noori esinema laulu,
tantsu, näidendite ja luuletustega ning
esitama töid kunstinäitusele. Lisaks
toredale esinemiskogemusele
annab
festival võimaluse leida sõpru teistest
riikidest. Lisainfo info@festivalufonds.lv
ning festivali kodulehelt.

Toetatud töötamisest
19. märtsil toimub Tartumaal Tammistu
mõisas Eesti Agrenska Fondi projekti
„Õigus tööle – põhiõigus demokraatlikus
riigis“
lõpuseminar.
Tutvustatakse
Agrenska Fondi ja Norra partnerite
kogemusi puuetega inimeste toetatud töö
vallas ning Tammistu tööharjutuskeskuse
igapäevaelu.
Lisaks
saab
kohapeal
nautida ja osta erivajadustega noorte
tehtud käsitööd. Projekti toetas VÜF.
Lisainfo Agrenska Fondi kodulehelt.

Fond toetab

Lapsed ja kodanikuühiskond
SA Dharma korraldab Vabaühenduste
Fondi toel konverentsi „Kodanikuühiskond
laste heaolu edendajana“. Konverents
toimub 24. märtsil Tallinnas Nordic Hotel
Forumis (Viru tn 3). Registreerumine 19.
märtsini, lisainfo SA Dharma kodulehelt.

Ajaveeb:
avatudeestifond.wordpress.com

Open Society Institute (OSI):
uudiseid võrgustikult
Mõtisklusi Sorosilt
Avatud ühiskonna toetusfondide asutaja

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

Fond räägib

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

George Sorosi sügisene loengusari KeskEuroopa Ülikoolis maailma majanduse ja
avatud ühiskonna tulevikust on saanud
kaante vahele. Lähemalt siit.

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.

