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AEFi uudiseid
Suvorovi visiit jääb ära
Venemaa Häälte arutelusarja raames
sel
nädalal
toimuma
pidanud
ajalookirjaniku
Viktor
Suvorovi
loengud jäävad külalise haigestumise
tõttu kahjuks ära. Vabandame!
2 nädalat „Impeeriumi varje“
Mary Frances Lindströmi fotonäitust
saab
Okupatsioonide
muuseumis
näha veel oktoobri lõpuni. Minge
vaatama!
Koolid ja ühingud teevad koos
AEFi ja Briti Nõukogu konkurss toob
kokku eesti- ja venekeelsed koolid ja
vabaühendused. Taotlusi saab saata
1. novembrini. Lisainfot veebilehelt
www.oef.org.ee/teemekoos.
Valijad saavad oma kompassi
e-Riigi Akadeemia asub Avatud Eesti
Fondi toel välja töötama valijakompassi kevadisteks valimisteks,
mis aitab erakondade vahel valikuid
teha.
Tööriistad kätte!
Uue Maailma Selts arendab AEFi toel
kogukonnatööriistu, mis aitavad ühe
kandi
inimestel
omavahel
veel
paremini sidet pidada.
AEF toetab võitlust vaesusega
Avatud Eesti Fond toetab arendus- ja
tegevustoetusega võrgustiku EAPN
Eesti võitlust vaesuse vastu ja
sotsiaalse õigluse eest.

Sõbrad ja mõttekaaslased
Arengukoostöö küsitlus
Arengukoostöö
Ümarlaud
kutsub
vabaühendusi vastama küsitlusele,
mille tulemused aitavad planeerida
arengukoostöö-alaseid
koolitusi.
Vastuseid oodatakse 3. novembrini,
algatust toetab Vabaühenduste Fond.

Open Society Foundations
(OSF): uudiseid võrgustikult
Kolm imet ja kaks turgu
Gruusia, Armeenia ja Aserbaidžaan
moodustavad koos oma separatistlike
piirkondadega ühe mitmekesisema ja
põnevama regiooni maailmas. Tom
de Waali uus raamat on teejuhiks
piirkonna ajalukku, poliitikasse ja
suhetesse Venemaaga. Kuula, mida
kõneles autor oma raamatust OSFi
korraldatud kohtumisel ja loe artiklit
samal teemal.
Birma demokraatia vajab ELi tuge
Birmas
7.
novembril
toimuvad
valimised on andnud Euroopa Liidule
võimaluse ja põhjuse leida ühiselt
lahendusi
Birma
demokraatia
toetamiseks. Selle asemel on EL
lasknud huntal end manipuleerida,
lõhestada ja seada kahtluse alla ELi
pühendumuse
rahvusvahelisele
õigusele. Loe edasi OSFi blogist

AEFi toetusprogrammid
Noortefond
Taotle jooksvalt!
Ida-ida piiriülese koostöö programm
Taotle jooksvalt!
Kriisiprogramm
Järgmine tähtaeg kuni 270 000 kr
suurustele taotlustele 30.11
***
Eeter: AEF igal kolmapäeval kell
10 Kuku raadios. Sel nädalal
teemaks koolide ja vabaühenduste
koostöökonkurss.
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.

