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AEFi uudiseid
XV AÜF näitab pilti
4. novembril toimub XV Avatud
Ühiskonna Foorum Julia Latõnina ja
Oleg Kozlovskiga, mida saab jälgida
otseülekandena ERRi uudisteportaalis.
Täpsem info järgmisel nädalal!
Konverents noorte rahutustest
Eesti Noorteühenduste Liit korraldab
2.-3.
novembril AEFi toel põneva
konverentsi
noorte
rahutustest.
Täpsemalt ENLi kodulehel
Fotonäituse viimane nädal
Mary Frances Lindströmi fotonäitus
„Impeeriumi varjud“ Okupatsioonide
muuseumis selle nädala laupäevani.
Viimane võimalus vaatama minna!
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.
AEF homme Jõhvis
AEFi Noortefond ja Ida-ida piiriülese
koostöö
programm
tutvustavad
homme
Jõhvis
Haridusfestivalil
noortele oma toetusvõimalusi.

Sõbrad ja mõttekaaslased
Eestis rohkem korruptsiooni
Korruptsioonivaba Eesti avalikustas
täna 2010. aasta korruptsioonitajumise indeksi, kus Eesti sai 6,5
punktiga 26. koha. Ehkki koht oli
eelmisest aastast parem, näitab
indeks korruptsiooni kasvamist.
Infopäev EPIKojas
Täna toimub Eesti Puuetega Inimeste
Kojas arutelu ÜRO puuetega inimeste
konventsiooni
mõjust
kohalikele
omavalitsustele ja AEFi toel aasta
alguses
käivitatud
projekti
tulemustest. Loe lähemalt

Open Society Foundations
(OSF): uudiseid võrgustikult
Ukraina konarlik demokraatiatee
31.
oktoobri
toimuvad
Ukrainas
kohalikud valimised, mida tumestavad
muudatused
valimisseaduses
ning
mured sõnavabaduse ja koosolekuõiguse pärast. Olukorrast Ukrainas
kirjutab Viorel Ursu.
Tänavajuristid teevad ilma
1998. aastal Nanna Gotfredseni
elutoas
alguse
saanud
Taani
tänavajuristide ühing on saanud
maailmakuulsaks tööga, mida nad on
teinud kodutute ja narkosõltlaste
õiguste
edendamiseks,
kirjutab
Tatyana Margolin OSFi blogis.
15 aastat koduaresti
Birma opositsiooniliidril Aung San
Suu Kyi’l täitus pühapäeval 15 aastat
koduaresti. 7. novembril toimuvate
pseudovalimiste
eel
kutsuvad
inimõiguslased üle maailma Birma
valitsust üles teda vabastama. Loe
edasi...

Muu maailm
Ansip, Kallas aasta eurooplasteks!
Ajaleht
„European
Voice“
kutsub
valima
aasta
eurooplasi
2010.
Võistlustules parima poliitiku tiitli
pärast on ka Andrus Ansip, aasta
volinikuks kandideerib Siim Kallas. Loe
lisa ja hääleta siin!

AEFi toetusprogrammid
Noortefond
Taotle jooksvalt!
Ida-ida piiriülese koostöö programm
Taotle jooksvalt!
Kriisiprogramm
Järgmine tähtaeg kuni 270 000 kr
suurustele taotlustele 30.11

Vabaühenduste Fond toetab

***

Seminar võrdõiguslikkusest
Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus
(ENUT) korraldab 29. oktoobril Hotell
Euroopas
seminari
„Sooline
võrdõiguslikkus ühiskonnaõpetuses.“
Lisainfo ja kava ENUTi kodulehel.

Eeter: AEF igal kolmapäeval kell
10 Kuku raadios. Sel nädalal juttu
noortest ja demonstratsioonidest.

Seminar lähisuhtevägivallast
1. novembril korraldab Johannes Esto
Ühingu Naistekeskus koostöös Tartu
Ülikooli sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika
instituudiga
seminari
„Lähisuhtevägivald.
Kogemused.
Koostöö.“
Lisainfo ja registreerumine.

Twitter:
twitter.com/avatudeestifond

Ajaveeb:
avatudeestifond.wordpress.com

Arvutikoolitused Jõgeval
Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda
korraldab projekti "E-riik puuetega ja
eakatele inimestele" raames 2. ja 4.
novembril arvutiõppe baaskoolitused.
Arengukoostöö küsitlus
3. novembrini kestab Arengukoostöö
Ümarlaua küsitlus vabaühendustele.
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.

