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Teateid AEFilt
Eestkostekoolitus vabaühendustele
22.-24.
septembril
korraldab
AEF
vabaühendustele
eestkostekoolituse,
kus oma teadmisi eestkostetööst jagab
põhjalike kogemustega ameeriklanna
Greta Gornnert. Koolitus on suunatud
ühendustele, kes juba tegelevad või
plaanivad lähiajal tegeleda eestkoste ja
huvikaitsega.
Lisainfo
peagi
meie
kodulehel, hoidke silm peal!
Fotokonkursi lõpuni 3 nädalat
Mida tähendab sinu jaoks vabadus?
Saada meile enne 5. septembrit oma
foto teemal „Vabadus meie õuel“ ja
osale konkursil! Loe lähemalt aadressil
www.oef.org.ee/foto
Ukrainlased Tallinnas
AEFi kutsel tutvuvad sel nädalal Eesti evalitsemise kogemusega Ukraina IvanoFrankivski
oblasti
omavalitsuse
ja
kodanikuühenduste
esindajad.
Ettevõtmine
saab
teoks
Ida-ida
piiriülese koostöö programmi toel.

Teateid sõpradelt
Jõgi pidu peab siin...
20. ja 21. augustil toimub Purtse jõel
festival Purfest, mille käigus saab näha
põnevaid etendusi ning kuulata häid
esinejaid
Untsakatest
Metsatöllini.
Vabaühenduste Fondi toel teeb MTÜ
Purtse Jõe Arenduskeskus 20. augustil
huvilistele jõe ääres ka keskkonnateemalise jalutuskäigu, jõe keskkonnaprobleeme lahatakse edasi samal õhtul
kell 18 algavas vestlusringis. Loe
lähemalt siit.
Keskkonnatelk Vanamõisas
MTÜ Ökokratt paneb oma vanavarateemalise keskkonnatelgi järgmisena
püsti 21. augustil Vanamõisa külas, kus
toimub Saue valla suvelõpupidu koos
Külade
Päeva
ja
Vanamõisa
Käsitöölaadaga. Telki aitab püstitada
Vabaühenduste Fond. Vaata lähemalt

Open Society Foundations
(OSF): uudiseid võrgustikult
Suhtlusnippe vabaühendustele
Ehkki maikuus toimunud kohtumisel
jagati kommunikatsiooninõu eeskätt
mõttekodadele, kuluvad asjatundjate
soovitused marjaks ära teistelegi
ühingutele. Vaata-kuula OSI blogist.

Euroopa Välissuhete Nõukogu:
uudiseid ECFRilt
Kutsuge EU-rühm!
Viimaste aastate konfliktid Lähis-Idas
ja Gruusias on näidanud, et Euroopa
Liidu taktika „oota, reageeri, saada
rahuvalvajad“ ei lahenda tegelikult
midagi, arvab Richard Gowan ja
küsib, kas EL ei vajaks hoopis
tugevat diplomaatide meeskonda?
Loe Gowani analüüsi siit.

AEFi toetusprogrammid
Noortefond
Taotle jooksvalt!
Ida-ida piiriülese koostöö programm
Taotle jooksvalt!
Kriisiprogramm
Kuni 270 000 kr suuruste taotluste
järgmised tähtajad: 30. september
ja 30. november. Suuremad
taotlused jooksvalt.
***
Ajaveeb:
avatudeestifond.wordpress.com
Twitter:
twitter.com/avatudeestifond
Eeter: AEFi saateminutid sellest
nädalast taas eetris kolmapäeviti
kell 10 Kuku raadios

www.keskkonnatelk.ee
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.

