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Avatud Eesti Fondi teated
2 miljonit laste toetuseks
Kriisiprogramm toetab ligi 2 miljoni
krooniga Lastekaitse Liidu algatust,
millega liit pakub pikaajalise töötuse ja
vaesuse tõttu kannatavate perede
lastele sisukaid võimalusi suvevaheaja
veetmiseks. Kokku muudab toetus suve
helgemaks 700-800 lapsel.

Uudiseid sõpradelt
Kurtide liit arendab veebilahendusi
Vabaühenduste Fondi toel valmis Eesti
Kurtide Liidul uus ja võimalusterohke
koduleht, mille juures saab peagi olulise
koha e-viipekeele sõnastik ning eõpikeskkond viipekeele õpetajatele. ITlahendused
aitavad
pakkuda
kuulmispuudega
inimestele
senisest
rohkem
teavet
ja
koolitusi
ning
suurendada nende sotsiaalset kaasatust.
Koduleht asub aadressil www.ead.ee
Algavad venekeelsed loodustalgud
Eestimaa Looduse Fond alustab sel
suvel Vabaühenduste Fondi toel vene
töökeelega loodustalgute korraldamist.
Esimesed talgud toimuvad 11.-14.
juulini Saaremaal Laidevahes. Lisainfo ja
registreerumine siin (vene keeles).
Seminar kodanikualgatusest EL-is
Eesti Euroopa Liikumine korraldab 9.
juulil kl 14 Euroopa Liidu majas
järjekordse arutelu sarjast „Euroopa
ruupor“, mida toetab Vabaühenduste
Fond. Lissaboni leping annab Euroopa
kodanikuühiskonnale uue vahendina nn
miljoni kodaniku sätte, mis lubab just
sellisel hulgal eurooplastel algatada EL-i
õigusakti loomise protsessi. Seminaril
arutletakse, kuidas tahaksid ja saaksid
seda võimalust kasutada Eesti inimesed.
Lisainfo EELi kodulehel.

Open Society Institute (OSI)
Uudiseid Sorosi võrgustikult
Kahtlusalused kaitseta
Eelmisel nädalal avaldatud rahvusvahelise avatud ühiskonna instituudi
(OSI) osalusel valminud uuring näitab,
et kuriteokahtlusega kinnipeetutel üle
Euroopa
napib
nii
teadmisi
kui
võimalusi oma õiguste kaitsmiseks.
Üheksat riiki uurinud analüüs annab
rea soovitusi kahtlusaluste olukorra
parandamiseks. Loe edasi siit.

Uudiseid ECFRilt
Soros eurost
Avatud
ühiskonna
toetusfondide
asutaja ja investori George Sorosi
mõtteid
eurotsooni
tulevikust
on
tsiteeritud
ka
Eesti
meedias,
põhjalikumalt tutvustas ta oma vaateid
aga eelmisel nädalal Berliinis. Loe
Sorosi
kõne
täisteksti
Euroopa
välissuhete nõukogu kodulehelt.

AEFi toetusprogrammid
Noortefond
Ida-ida piiriülese koostöö programm
Kriisiprogramm
***
Ajaveeb:
avatudeestifond.wordpress.com
Twitter:
twitter.com/avatudeestifond
Eeter: AEFi saade Kuku raadios taas
eetris sügisel. Kuula eelmisi saateid.

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.

