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AEFi uudiseid
Kooli-kooli!
Veel on vabu kohti 22.-24. septembril
Rohuneemes toimuvale eestkostekoolitusele! Registreeru siin!
Noortefond kutsub oma boksi
AEFi Noortefond tutvustab huvilistele
toetusvõimalusi ja annab projektinõu
juba sel kolmapäeval, 15. septembril
Tallinnas Vabaduse platsil noorte
teabepäeval Novaata 2010.
Väärtuskasvatuse konkurss
Käimas on AEFi ja TÜ eetikakeskuse
konkurss, mis toetab koolide ja
kodanikuühenduste koostööprojekte
väärtuste vallas. Aega 15. oktoobrini.
Täpsemalt konkursist
EPL: Loomakaitsjad aitavad
rahata perede loomi
AEFi kriisiprogrammi poolt toetatud
projektist on abi saanud ligi sada
Tartu ja Tartumaa kassi, koera ja
küülikut, kirjutab Eesti Päevaleht.
Aita Norral raha jagada!
Nüüd on siis teada, et ka Norra ja
EMP finantsmehhanismide järgmisel
toetusperioodil ei jää vabaühendused
kuivale. Osale juba täna veebikonsultatsioonis, et uuest „Vabaühenduste Fondist“ oleks võimalikult
palju tulu! Lisainfo AEFi kodulehelt.

Teateid sõpradelt
Seminar „Lahutuse mõju lapsele“
Domus Dorpatensis kutsub esimesele
seminarile
sarjast
„Sotsiaalne
integratsioon – erinevad peremudelid
meie ühiskonnas“ kolmapäeval, 15.
septembril kl 18:00 Tartus, Domus
Dorpatensises.
Seminari
toetab
Vabaühenduste Fond. Lisainfo Domus
Dorpatensise kodulehelt.

Keda ohustab mängusõltuvus?
Vabaühenduste Fondi toel valminud
Hasartmängusõltuvuse
Nõustamiskeskuse uuring näitab, et kolmest
Eesti elanikust kaks on mänginud
raha peale õnnemänge. Loe edasi...

Open Society Foundations
(OSF): uudiseid võrgustikult
Aasta hiljem – ikka vangis
Veidi enam kui aasta tagasi mõisteti
OSCE
tänase
eesistujamaa
Kasahstani tuntuim inimõiguslane
Jevgeni Žovits süüdi mõrvas. Kuid
süüdimõistmise protsessis kasutas
riik tema vastu kõiki võtteid, mille
eest ta oli kaua püüdnud päästa teisi,
kirjutab Jeff Goldstein OSI blogis.

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.
***
Eeter:
AEF igal kolmapäeval kell 10
Kuku raadios. Sel nädalal jätkame
väärtuste teemal ja tutvustame Tartu
Erahariduse Edendamise Seltsi
uuringut väärtustest lasteaias ja
koolis.
Ajaveeb:
avatudeestifond.wordpress.com
Twitter:
twitter.com/avatudeestifond

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.

