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AEFi uudiseid
Valgevene otsib väljapääsu
Nädala lõpus toimub 2-päevane Valgevene
tulevikule keskenduv konverents RU BY
CON. Mis saab Lukašenka režiimist ning
kuidas selle vastu võidelda?
Esinejate seas rahvusvahelised eksperdid
Arkady Moshes, Daniil Meshcheryakov,
Yuri Drakahrust, Petr Martsev, Marko
Mihkelson, Silver Meikar jpt.
Toimumiskohaks
Riigikogu konverentsisaal. Konverentsi organiseerivad MTÜ
Valgevene Uus Tee, Aru TV ja Riigikogu
ühendus “Valgevene demokraatliku arengu
kaitseks”, toetab Avatud Eesti Fond.
Lisainfo: Pavel Morozau, tel. 58009188 ja
registreerumine info@valgevene.ee
Stereotüübid uppi!
Vaadake ja lugege, kuidas Narva ja
Hiiumaa noored Noortefondi toel juba
möödunud
suvest
stereotüüpe
on
lammutanud. Nende tegemistest koos
ohtra fotomaterjaliga saab ülevaate sellest
blogist.
Viimased kroonid abivajajatele
Sotsiaalselt vastutustundlikud ettevõtted
ja nende toetajad saavad veel ühe
võimaluse kokku koguda oma viimased
kroonid ning anda need Toidupanga
münditaksole, mis sõidab ringi 13.-17.
jaanuarini. Täpsemat infot ja münditaksot oma ettevõttesse kohale kutsuda
saab
kirjutades info@teemeara.ee või
helistades telefonil 59080747.
Avatud Eesti Fond toetab Toidupanga
tegevust 2010. ja 2011. Aastal.
TEEME KOOS teine koolitus 15.-16.01
Detsembris avalöögi saanud TEEME KOOS
projekt tõi Tallinnas esmakordselt kokku
36 eesti- ja venekeelsete koolide huvijuhti
ja vabaühenduste aktivisti. 12 eesti-, 12
venekeelsete
koolide
ning
12
vabaühenduste
esindajat
arendavad
omavahelist koostööd pooleteise aasta
jooksul, toetades üksteist ühiste väärtuste
ja ideede elluviimisel. Teine koolitus
toimub juba eeloleval nädalavahetusel
Rakveres.

Open
Society
Foundations
(OSF): uudiseid võrgustikult
Aastakokkuvõtete aegu
OSF
ajaveebi
mullused
parimad
postitused on ritta seatud
siin.
Maailmakodaniku tõelised maiuspalad!
Uued arengud Birmas
Aasta esimene nädal on alanud
Birmale lootusrikkalt. Riik on tasapisi
teel infoühiskonna suunas, kus Twitter
ja Facebook saanud arvestatavateks
kanaliteks.
Lugege
värsket
sissekannet!

Euroopa ja maailm
Vabatahtlikkuse aasta
Tuletame
meelde,
et
2011
on
kuulutatud vabatahtlikkuse aastaks
kogu Euroopas! Euroopa info kohta
saamiseks
sukelduge
selle
veebilehekülje sisusse, Eesti kohta
enam infot Vabatahtlike Väravast
aadressilt www.vabatahtlikud.ee

AEFi toetusprogrammid
Noortefond
Taotle jooksvalt!
Ida-ida piiriülese koostöö programm
Taotle jooksvalt!
Kriisiprogramm
AEFi kriisiprogrammi väikeprojektide
(taotlused suuruses kuni 270 000 kr)
taotlustähtajad
2011.
aasta
I
poolaastal selguvad jaanuari esimeses
pooles. Jälgige infot!
Enam kui 270 000 kr suurusi taotlusi
võetakse endiselt vastu jooksvalt.
***
Eeter: AEF ka uuel aastal igal
kolmapäeval kell 10 Kuku raadios.
Sel nädalal räägime AEF Ida-Ida
piiriülese koostöö programmi
koordinaatori Kelly Grossthaliga
Valgevene tulevikuperspektiividest,

Vabaühenduste Fond toetab

hetkeolukorrast, ootustest-lootustest.

Konverents paremast kaasamisest
14.01 kutsub Eesti Euroopa Liikumine
konverentsile
"Kuidas
parandada
kodanikuühiskonna
kaasatust
Euroopa
Liidu poliitikate kujundamisse?", et sellele
küsimusele üheskoos vastuseid leida.
Loe täpsemalt www.euroopaliikumine.ee
ja meie kalendrist.

Ajaveeb:
avatudeestifond.wordpress.com
Twitter:
twitter.com/avatudeestifond

Ära maga maha!
Tulumaks ja ühendused
Aega on kuni 17. jaanuarini, et veel selle
satsiga tulumaksusoodustusega ettevõtete
nimekirja pääseda.
Milline on Sinu 100-aastane Eesti?
Kuni 31. jaanuarini kutsuvad venekeelne
Postimees ja Avatud Eesti Fond 16-26aastaseid noori osalema venekeelsel
esseekonkursil
„Eesti
100“.
Tutvu
tingimustega ja lase sulel lennata!
Vali aasta keeletegu!
Kuni 22. jaanuarini saab Haridus- ja
Teadusministeeriumile esitada 2010. aasta
parima eesti keelt väärtustava teo ja selle
tegija. Täpsemate nõudmiste kohta loe
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 Foundations’i infokirjaga saab liituda siin.

