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Avatud Eesti Fond
VIDEO: Mis on avatud ühiskond?
Avatud Eesti Fondi 20. tegevusaastal on
paljud küsinud, mis imeloom see avatud
ühiskond ikkagi on ja kuidas teda
püüda?
Küsisime
aknapesijalt
ja
ajaloolaselt, poeedilt ja poliitikult.
Vastuseid vaata VIDEOST!
Kriisiprogrammi tugi jätkub
Avatud Eesti Fond toetas hiljuti 750 000
krooniga Eesti-Hollandi Heategevusfondi
asutatud
toidupanka,
mille
kaudu
pakutakse
toimetulekuprobleemidega
inimestele rasketel aegadel toiduabi.
Alates kriisiprogrammi käivitamisest
eelmise aasta suvel on vabaühendustele
masu leevendamiseks jagatud juba üle
10 miljoni krooni. Loe lisa siit.
Eesti aitab Tadžikistani e-rajale
Mai lõpus külastasid e-Riigi Akadeemia
eksperdid
AEFi
Ida-ida
piiriülese
koostöö programmi toel Tadžikistani, et
analüüsida
riigi
valmisolekut
evalitsemise rakendamiseks. Koostööalgatus aitab Tadžikistanil teha esimesi
samme e-valitsemise vallas ning toetab
e-demokraatia arengut mõlemas riigis.
Lisainfo nele@ega.ee
Kvaliteeditagamine kõrghariduses
Sel nädalal viibib Ida-ida piiriülese
koostöö programmi raames Tallinnas
delegatsioon Aserbaidžaanist, et õppida
Eesti
kogemusest
kõrghariduse
kvaliteedi
tagamisel.
Lisainfo
kelly@oef.org.ee

Uudiseid sõpradelt
Linnusõbrad saavad kokku
Eesti
Ornitoloogiaühing
korraldab
Vabaühenduste Fondi toel 19.-20. juunil
Ida-Virumaal
Illukal
linnuhuvilistele
suvepäevad. Kõigile huvilistele avatud
kokkusaamisel
saab
linnujuttu
ja
õpetussõnu, sekka meelelahutust ja
teadmisteproovi. Lisainfo www.eoy.ee

Open Society Institute (OSI)
Uudiseid Sorosi võrgustikult
Birma riigitu rahvakild
Nagu
mitmeid
teisigi
etnilisi
vähemusgruppe, on Birmat valitsev
sõjaväeline
hunta
innukalt
taga
kiusanud
islamiusulisi
rohingyasid.
Tagajärjeks on massiline põgenemine
Bangladeshi, kus neid omakorda ootab
nälg, vaesus ja tagakiusamine. Kuula
ja loe lähemalt OSI veebist.
USA reaalpoliitika Kõrgõzstanis
2001. aastast on USA õhujõud
kasutanud oma baasina Kõrgõzstani
Manasi lennuvälja. USA välispoliitika
kriitikud ütlevad nüüd, et vajadus
tagada juurdepääs baasile on pannud
USA administratsiooni juba aastaid
eirama hiljutiste rahutusteni viinud
inimõiguste rikkumisi, korruptsiooni ja
halba valitsemist selles Kesk-Aasia
riigis. Loe edasi OSI blogist.
Kõrgõzstani konfliktist
Mis
ja
miks
toimub
praegu
Kõrgõzstanis? OSI ajaveebist leiate
hea ülevaate konflikti taustast. Loe
siit.

Meediakomm
Rahvuslik puutumatus?
Selgub, et pealinna uus haridus- ja
kultuurielu juht Yana Toom on juba
esimese
intervjuuga
kavalalt
välistanud kõik võimalused nüüd ja
tulevikus
tema
ametissesobivuses
kahelda. Kuidas ta seda tegi, kirjutab
Ivan Makarov oma meediablogis.

AEFi toetusprogrammid
Noortefond
Ida-ida piiriülese koostöö programm
Kriisiprogramm
Tähtaeg TÄNA!

Vabaühenduste mentorprogramm
Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus
kutsub jätkuvalt vabaühendusi osalema
VÜFi toel käivitatud mentorprogrammis,
et
aidata
ühingutel
tõhusamalt
vabatahtlikke kaasata. Lisainfo VTA
veebist.

Ajaveeb:
avatudeestifond.wordpress.com
Twitter:
twitter.com/avatudeestifond
Eeter: AEFi vestlusminutid igal
kolmapäeval kl 10 Kuku raadios.
Sel nädalal teemaks kriisiprogrammi
õppetunnid. 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-versiooni lugege SIIT.

