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Teateid AEFilt ja sõpradelt
Saarte noored käravad
Laupäeval
algasid
Vormsil
Eesti
Väikesaarte Noorte Ühenduse kärajad.
Üheskoos arutatakse saartel elavate
noorte probleeme ja koostöövõimalusi
ning mõeldakse, kuidas panna saarte
noored aktiivsemalt tegutsema. Kärajad
saavad teoks AEFi Noortefondi toel.
Euroopa ruupor teeb häält
Eesti Euroopa Liikumine annab sel
reedel, 9. juulil avalöögi teavitussarjale
„Euroopa
ruupor“,
mida
toetab
Vabaühenduste Fond. Sarja raames
algab Euroopa Liidu majas reedel kell
10.00 seminar euro kasutuselevõtust
ning samal päeval kell 14.00 arutelu
kodanikualgatusest Euroopa Liidus.
Kuidas teha seentest riiuleid?
MTÜ Uus Laine on Vabaühenduste Fondi
toel käima pannud taaskasutamise
veebilehe „Tarbetust tarvilikuks“, mis
koondab
praktilisi
tööjuhendeid
ja
nutikaid ideid loovaks taaskasutuseks.
Kõik
taaskasutusest
ja
käsitööst
huvitatud on oodatud uudistama!
Keskkonnatelk jõuab Ida-Virumaale
Pühapäeval, 11. juulil paneb MTÜ
Ökokratt Vabaühenduste Fondi toel oma
keskkonnatelgi püsti Ida-Virumaal Illuka
mõisa päevadel. Pealkirja „Vanavara on
väärtus“ all pakutakse telgis põnevaid
üritusi kogu perele.
Lisainfo www.keskkonnatelk.ee
Venekeelsed loodustalgud
Tuleval pühapäeval algavad Eestimaa
Looduse Fondi eestvõttel ja VÜFi toel
Saaremaal esimesed vene töökeelega
loodustalgud. Loe lisainfot vene keeles.
Inimõiguste Keskus otsib assistenti
SA Eesti Inimõiguste Keskus otsib
assistenti, kes toetaks igapäevastes
tegevustes, oskaks eesti ja inglise keelt
ning saaks hakkama ka vene keelega.
IÕK poolt paindlik tööaeg, hea vaatega

Open Society Foundations
(OSF): Uudiseid võrgustikult
Taktikalised käigud Afganistanis
Ehkki üldine strateegia Afganistani
sõjas jääb samaks, on värskelt USA
Afganistani vägede juhatajaks saanud
kindral David Petraeus lubanud teha
mitmeid taktikalisi uuendusi. OSI
Afganistani-Pakistani programmi juht
Erica Gaston avaldab lootust, et see
tähendab ka koalitsioonivägede öiste
reidide lõppu, mille käigus kipuvad
sageli surma saama just tsiviilelanikud.
Loe edasi OSI ajaveebist.

Uudiseid ECFRilt
Euroopa kriisis: mis järgmiseks?
Euroopa Välissuhete Nõukogu (ECFR)
seminaril arutlesid panelistid George
Soros, Emma Bonino, Joschka Fischer,
Lord Kerr, Anatole Kaletsky ja Mark
Leonard selle üle, kuidas tuleb Euroopa
toime finantskriisiga ja mida toob
tulevik. Kuula podcaste siit.

AEFi konkursid
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.

töökoht ja meeldiv kollektiiv. CV koos
motivatsioonikirjaga saata aadressile
jobs@humanrights.ee 12. juuliks.
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.
PDF-versiooni lugege SIIT.

