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Avatud Eesti Fond
Seminar inimkaubandusest
Ida-ida piiriülese koostöö programmi
toel osaleb MTÜ Living for Tomorrow
juhataja Sirle Blumberg 7. - 13. juunini
seminaril Bulgaarias, kus kõne all
inimkaubandus Ida-Euroopas ja KeskAasias, rõhuga lastel ja noortel. Ühtlasi
luuakse
regionaalne
võrgustik,
et
edaspidi infot vahetada ning sekkuda,
kui riikidel tahet või ressursse napib.
Kvaliteet kõrghariduses
Ikka Ida-ida programmi toel, kuid SA
Archimedese kutsel tulevad järgmisel
nädalal
Eestisse
ka
külalised
Aserbaidžaanist,
et
tutvuda
Eesti
Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri tööga
ja
kvaliteeditagamise
süsteemidega
Eesti kõrgharidusasutustes.
Mall Hellam: seiskem enda eest
Teinekord, kui peaks millegi vastu
protesteerima, ei ole meie inimestest
asja, räägib Mall Hellam laupäeval
ilmunud intervjuus Õhtulehele. Kas
tegemist on nõuka-aja taagaga või
lihtsalt käegalöömisega? Loe intervjuud
Mallega Õhtulehest.

Uudiseid sõpradelt
Keskkonnatelk Rakveres
12. juunil püstitab MTÜ Ökokratt
Vabaühenduste Fondi toel Rakveres
keskkonnatelgi, kus toimub vanavara
kasutust propageeriv seminar koos
töötubadega. Saab osaleda praktilistes
tegevustes ja küsida asjatundjatelt.
Vaata www.keskkonnatelk.ee
Kaasame vabatahtlikke!
Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus
kutsub vabaühendusi osalema VÜFi toel
käivitatud
mentorprogrammis
vabatahtlike kaasamiseks. Lisainfo VTA
veebist.

Open Society Institute (OSI)
Uudiseid Sorosi võrgustikult
Kohkumatu
Tema isa oli demokraatliku liikumise
eestvedaja ja ema sissisõdalane. Kui
ta oli 14, ründas sõjavägi tema
koduküla ja ta põgenes, et ellu jääda.
Hiljuti avaldas Birma kaunitar Zoya
Phan, kes detsembris ka AEFil külas
käis, oma elust ja võitlusest raamatu
„Kohkumatu“. Loe intervjuud Zoyaga
OSI blogist.

Meediakomm
Politoloog pidi pikali kukkuma...
Eelmise nädala meediakommentaaris
kirjutab Ivan Makarov sellest, mis
oleks peaaegu juhtunud AEFi kutsel
Eestis käinud Ukraina ajakirjaniku ja
politoloogi Vitali Portnikoviga, kui ta
nägi PBK uudistesaadet, kus laimati
Eesti Vabariiki. Asi, mis ei pane meid
siin enam kulmugi kergitama, oleks
tema sõnul Ukrainas mõeldamatu...

Vaata meid!
Avatud Eesti Fondi veebis on nüüd
avatud galerii pildikestega viimastelt
sündmustelt. Uusi ja vanu pilte tekib
tasapisi juurde, nii et tasub galeriile ka
edaspidi pilku heita! Vaata siit!

AEFi toetusprogrammid
Noortefond
Ida-ida piiriülese koostöö programm
Kriisiprogramm
Järgmine taotlustähtaeg 15. juuni!
Ajaveeb:
avatudeestifond.wordpress.com
Twitter:
twitter.com/avatudeestifond

Eeter: AEFi vestlusminutid igal
kolmapäeval kl 10 Kuku raadios.
Järelkuula 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 ja 6155700; 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.
PDF-versioon ilugege SIIT.

