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Teateid AEFilt
Osale FOTOKONKURSIL!
Avatud Eesti Fond ootab kõigi Eestis
elavate
inimeste
fotojäädvustusi
teemal „Vabadus meie õuel“, mille
uus tähtaeg on 5. september!
Kutsume sind haarama fotoaparaati ja
jäädvustama
sündmusi,
nähtusi,
inimesi ja esemeid, mis tähistavad
sinu jaoks vabadust. Sinu sugu, vanus
ja
professionaalsed
oskused
sel
konkursil ei loe! www.oef.org.ee/foto
Ukrainlased tutvuvad e-Eestiga
Järgmisel nädalal saabuvad AEFi Idaida piiriülese koostöö programmi
raames Eestisse õppereisile Ukraina
Ivano-Frankivski oblasti ametnikud ja
IT-eksperdid, et tutvuda Eesti evalitsemise
kogemusega,
saada
näpunäiteid e-teenuste pakkumiseks ja
IT-infrastruktuuri ehitamiseks IvanoFrankivskis ning arutada tulevasi
koostööplaane.

Teateid sõpradelt
Urbanistide uudised
13.-14. augustil toimuvad Nelijärvel
urbanistide
suvepäevad,
mida
korraldab Linnalabor koos Maastikuarhitektuuri Galerii, Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna Ülikooliga.
On ilmunud ka urbanistide uhiuus
uudiskiri „U“, mis võtab kokku
olulisemad toimunud üritused ja hoiab
kursis päevakajaliste sündmustega.
Suvepäevade info ja uudiskiri:
www.linnakeskus.ee. Mõlemat toetab
Vabaühenduste Fond.
Roheline programm aitab säästa
MTÜ Ökomeedia on VÜFi abil välja
arendanud
ettevõtetele
suunatud
praktilise
tegevuskava
„Roheline
programm“. Programm aitab tõsta
töötajate
keskkonnateadlikkust
ja
vähendada organisatsiooni keskkonnamõju ehk säästa nii raha kui loodust.
Uuri www.rohelineprogramm.ee!

Open Society Foundations
(OSF): uudiseid võrgustikult
OSI kutsub teaduriks
Rahvusvahelise avatud ühiskonna
instituudi
(OSI)
stipendiumiprogramm „Open Society Fellowship“
võtab
vastu
taotlusi
uurimistöö
tegemiseks OSI juures. Teadurid
peaksid
tõstatama
ja
uurima
ühiskondlikult kaalukaid teemasid,
pakkuma välja poliitikasoovitusi ja
osalema teemakohastes aruteludes.
Programm on avatud ka huvilistele
Eestist! Taotleda saab jooksvalt, 7.
septembriks
laekunud
taotlused
vaadatakse läbi novembris, hiljem
laekunud järgmise aasta alguses. Loe
lähemalt OSFi ja AEFi kodulehelt.
Meedia ja naised Afganistanis
Afgaanid kardavad järjest enam, et
valitsus on heade suhete nimel
Talibaniga valmis ohverdama ka
põhiseaduses sätestatud õigusi, eriti
naistesse puutuvaid. Kuid ehkki
USAID käivitas hiljuti abiprogrammi,
mille eesmärk on meedia kaudu
hoiakuid kujundada, võib meedia
tähelepanu teinekord tuua naistele
hoopis ohtlikke tagajärgi, kirjutab
Mike Amitay OSFi blogis.

AEFi toetusprogrammid
Noortefond
Taotleda saab jooksvalt!
Ida-ida piiriülese koostöö programm
Taotleda saab jooksvalt!
Kriisiprogramm
Kuni 270 000 kr suuruste taotluste
järgmised tähtajad on 30.
septembril ja 30. novembril.
***
Ajaveeb:
avatudeestifond.wordpress.com

Kuni su küla elab...
Kes Karksi kanti satub, saab septembri
lõpuni vaadata Tuhalaane külamajas
näitust „Tuhalaane enne ja nüüd“. Kuni
16. augustini on näitus avatud
esmaspäeviti kell 14-16, edaspidi iga
päev. Näituse korraldamist toetab
Vabaühenduste Fond.

Twitter:
twitter.com/avatudeestifond
Eeter: AEFi saateminutid Kuku
raadios taas eetris järgmisel nädala
kolmapäeval kell 10. Seniks 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 Foundations’i infokirjaga saab liituda siin.
PDF-versiooni lugege SIIT.

