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AEF ja sõbrad
ELF otsib talgujuhte!
Eestimaa Looduse Fond otsib vene keelt
valdavaid vabatahtlikke talgujuhte, kes
käsitsevad ühtviisi osavalt nii arvutit kui
saagi. Abilisi vajatakse vene töökeelega
loodustalgutele, mille ELF sel suvel AEFi
Vabaühenduste Fondi toel esmakordselt
käivitab.
Lisainfo
e-posti
aadressil
siim@elfond.ee,
kandideerimistähtaeg
9. aprill. Vaata ka www.talgud.ee.
Lapse õiguste kaitsel
Lastekaitse
Liit
kutsub
osalema
rahvusvahelisel seminaril, kus tuleb
juttu vabaühenduste rollist lapse õiguste
tagamisel ja koostöövõimalustest lapse
õiguste järelevalve institutsioonidega.
Seminar, millele on õla alla pannud ka
Vabaühenduste Fond, toimub 7. aprillil
Rahvusraamatukogus. Registreerumine
www.lastekaitseliit.ee.
150 paari
Paarisuhte
tugevdamisele
suunatud
koolitusprogrammis PREP on osalenud
juba 150 paari, teatas SA Väärtustades
Elu. Vabaühenduste Fondi toel käivitas
sihtasutus eelmise aasta mais projekti,
mille
käigus
on
eestindatud
õppematerjale ja koolitatud koolitajaid,
et anda inimestele oskusi paarisuhte
tugevdamiseks
ning
erimeelsuste
lahendamiseks. SA Väärtustades Elu
teatel on kõrge tööpuuduse ajal oluline
riskigrupp just lahutusprotsessis või
äsja lahutatud inimesed, kel on oht
enesehinnangu ja toimetulekuvõime
märkimisväärseks
languseks.
Loe
lähemalt www.rasedus.ee/prep.

Open Society Institute (OSI):
uudiseid võrgustikult
Etniliste eelarvamuste vastu
Kasvavate rändevoogude ajastul on
Avatud Ühiskonna Instituut (OSI)
võtnud
fookusesse
etnilised
eelarvamused Euroopas ja mujal. 17.
märtsil
toimunud
arutelul
jagas
kogemusi elust enesest afroameerika
taustaga Hispaania kodanik Rosalind
Williams ning laiemat pilti valgustas
Rachel Neild OSI õigusprogrammist.
Kuula siit.
Ikka Itaaliast
Itaalia valitsus, kes valdab suuremat
osa telemeediast, ihkab kehtestada
suuremat kontrolli ka interneti üle.
Vera Franz kirjutab OSI ajaveebis
mitmest Itaalia valitsuse eelnõust, mis
on vaba meedia eest võitlejad väga
ärevaks teinud. Loe siit.

Muud huvitavat
ECFR Euroopa välisteenistusest
Euroopa Välissuhete Nõukogu (ECFR)
ekspert Mark Leonard kirjutab uue
Euroopa välisministri Catherine Ashtoni
esimesest töövõidust. Eelmisel nädalal
esitas Ashton liikmesriikidele oma
nägemuse ELi välisteenistusest, mis on
Leonardi sõnul tülidest lõhestatud
liidule oluline samm „suure pildi”
suunas. Loe lähemalt siit.

Toetame
Noortefond
www.oef.org.ee/noortefond
Ida-ida:
piiriülese
programm
www.oef.org.ee/idaida

koostöö

Kriisiprogramm
www.oef.org.ee/kriisiprogramm

Suhtleme

Ajaveeb:
avatudeestifond.wordpress.com
Twitter:
twitter.com/avatudeestifond
Eeter:
AEFi vestlusminutid igal kolmapäeval
kl 10 Kuku raadios. Kuula otse
www.kuku.ee või tagantjärele AEFi
kodulehelt.

Avatud Eesti Fond toetab ja viib ellu algatusi, mis aitavad kaasa
avatud ühiskonna arengule Eestis ja mujal
Estonia pst 5A, 10143 Tallinn; tel 6313791; e-post info@oef.org.ee; veeb
www.oef.org.ee
AEFi listiga saab liituda ja listist lahkuda siin.
Open Society Institute’i infokirjaga saab liituda siin.
Kui uudiskiri ei näe teie meiliprogrammis hea välja, lugege PDF-versiooni SIIT.

