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Teateid AEFilt
Veel 2 nädalat fotokonkurssi!
Ootame fotosid vabadusest hiljemalt 5.
septembril fotokonkursile „Vabadus
meie õuel“. Vaata www.oef.org.ee/foto
Algas piiriülese koostöö suvekool
AEF toetab eile Värskas alanud piiriülese
koostöö suvekooli, kus käsitletakse
säästva arengu ja koostööga seotud
küsimusi siin- ja sealpool Euroopa piiri.
Peipsi Koostöö Keskus ja Forum Baltica
korraldatud suvekool toob teadmisi ja
kogemusi vahetama ligi 40 spetsialisti
Eestist, Ukrainast, Poolast, Venemaalt,
Moldovast, Valgevenest ja mujalt.

Open Society Foundations
(OSF): uudiseid võrgustikult
Vaidlused tsiviilohvrite üle
Afganistanis on vähemalt kaheksa
organisatsiooni
või
üksust,
kes
peavad arvestust sõja tsiviilohvrite
üle. Et kõik nad kuulutavad erinevaid
arve ja peavad omavahel tuliseid
vaidlusi teemal „kellel on õigus“,
näitab vaid üht – tegemist on
ülitähtsa
poliitilise
küsimusega,
kirjutab avatud ühiskonna instituudi
Afganistani ekspert Erica Gaston OSI
blogis.

AEFi toetusprogrammid

e-valitsemisega korruptsiooni vastu
Eelmisel nädalal Eestis käinud külalised
Ukraina
Ivano-Frankivski
oblastist
näevad e-valitsemises tõhusat ravimit
korruptsiooni ja sahkerdamise vastu.

Noortefond
Taotle jooksvalt!

e-Eesti tekitab jätkuvat huvi
Sel nädalal on Eesti e-valitsemise
kogemusega tutvumas kasahhid ja
tadžikid, et pidada plaani esimeste
sammude astumiseks e-rajal. Toeks
Ida-ida piiriülese koostöö programm.

Kriisiprogramm
Kuni 270 000 kr suuruste taotluste
järgmised tähtajad: 30. september
ja 30. november. Suuremad
taotlused jooksvalt.

Teateid sõpradelt
Noortekeskused teevad arengukava
Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus
kutsub
osalema
noortekeskuste
arengukava koostamise koolitusel, mida
toetab Vabaühenduste Fond. Info ja
registreerumine www.ank.ee.
Uue Maailma festival tulekul
4.-5.
septembri
nädalavahetusel
täituvad Uue Maailma asumi tänavad
taas elu ja meluga, oma toetavat õlga
pakub ka Vabaühenduste Fond. Jälgi
lisainfot www.uusmaailm.ee/festival.

Ida-ida piiriülese koostöö programm
Taotle jooksvalt!

***
Ajaveeb:
avatudeestifond.wordpress.com
Twitter:
twitter.com/avatudeestifond
Eeter: kolmapäeviti kell 10 Kuku
raadios. Sel nädalal teemaks
Inimõiguste Keskuse tegemised ja
kampaania „Erinevus rikastab“.

Avatud Eesti Fond toetab ja viib ellu algatusi, mis aitavad kaasa
avatud ühiskonna arengule Eestis ja mujal
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