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ESÜ UUDISED
Läbi skautluse paremaks!

Toimunud Üritused
 Programmijuht Monika ja Tartu hundujuht Talvi käisid 29.11.-02.12.2018 toimunud CubNet/ScoutNetil
uurimas, kuidas on teistes riikides hundu- ja skaudiprogrammid välja töötatud ning jagasid ka kogemusi
ESÜ skaudi-, vanemskaudi- ja ränduriprogrammist ning uuel aastal uuenduskuuri läbimist ootavast
hunduprogrammist. Loe täpsemalt siit.
 01.12.2018 andis Eesti Vabariigi President Kersti Kaljulaid Jõhvi kontserdimajas üle aasta vabatahtliku
tegevust toetava ettevõtte teenetemärgi Advokaadibüroole Triniti, kes on toetanud Eesti Skautide
Ühingut ning kelle töötajad on panustanud oma aega erinevate projektide raames, aidates niiviisi kaasa
skautluse edendamisele nii nõu kui jõuga. Loe lähemalt millega nad hakkama on saanud siit.
 Pikaajaline ja vahva koostöö Eesti skautide ja Ühendkuningriigi sõjaväelaste vahel Eestis asuvast NATO
pataljonist vahel toimib aastaringselt. 15.12.2018 kohtusid Briti sõduritega Rakvere Skaudid ja Vaeküla
Siilikesed. Koos tehti lõket, püstitati varjualune, õpiti elustamist, mängiti tooli võrkpalli, peeti eesti ja
inglise keele õpituba ning teelaua ääres sai mõnusalt omavahel ka vestelda. Kokkusaamine oli väga äge
ja juba mõeldi ka uue kohtumise peale.
 Eesti Noorteühenduste Liidu aastalõpuüritusel, mis toimus 16.12.2018, tunnustati Eesti Skautide
Ühingut aasta noorteühingu nimetusega. Tiitli üleandmisel toodi esile ESÜ kui väga kaua tegutsenud
noorteühingut nii kohalikul, üleriigilisel kui ka rahvusvahelisel tasandil ning samuti meie aktiivset
tegutsemist ENLis ja ka noorsootöö valdkonnas laiemalt.


Tulevased üritused
 24.01.2019 Tartus ja 25.01.2019 Tallinna Skaudimajas toimub arengupreemia kellaviiepitsa. Tule
kohale ja saad kuulda, sh ka arengupreemiat läbinud NATO pataljoni koosseisus Eestis olevate brittide
endi käest. Arengupreemia on 14-24 aastastele noortele suunatud enesearenguprogramm, mis koosneb
neljast sektsioonist - vabatahtlik töö, oskused, rännak, füüsiline areng. Läbi arengupreemia väljakutsete
saavad noored enesekindlamaks ja arendavad endas suhtlemis-, probleemilahendamis- ning
juhtimisoskusi. Oma osalusest anna palun teada aadressil arengupreemia@skaut.ee. Tartu ürituse puhul
on teatamistähtaeg 22.01.2019 ja Tallinna üritusel 23.01.2019.
 09.-10.02.2019 toimub esimest korda ESÜ ajaloos Ellujäämismatk, mis on suunatud vanemskautidele ja
ränduritele. Tegemist on öise talvematkaga, kus tuleb läbida põnevaid tegevuspunkte. Lisainfo ESÜ
kodulehel.
 23.03.2019 toimub ESÜ aasta tähtsaim juhtimisüritus Üldkogu, millele järgneb traditsiooniline Tänuõhtu.
Täpsema info ürituste kohta avaldame ESÜ kodulehel jaanuarikuus!
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 26.-28.04.2019 on toimumas üks suurimaid ESÜ üritusi – Jüripäeva laager, mis annab ESÜ liikmetele üle
Eesti võimaluse tulla kokku ning tähistada välishooaja algust. Seekordne Jüripäeva laager toimub
Haapsalus! Ürituse täpsema info avaldame ESÜ kodulehel jaanuarikuus!
 Kindlasti soovime juba kalendrisse ära märkida, et 16.-19.07.2019 toimub Tagametsas ESÜ suvelaager
„Ma saan hakkama!“, kuhu oodatakse osalema skaute alates 11. eluaastast. Täpsema info lisame ESÜ
kodulehele hiljemalt maikuus.

TÄHTSAD TÄHTAJAD
 01.02.2019 – lõpeb edutusesildiste esitamine.
 01.02.2019 – viimane aeg kandideerida ESÜ haldus-, personali- või suhtlusjuhiks.

TEADETETAHVEl
 Uus aasta on alanud ning soovime meelde tuletada 2019. aasta liikmemaksu tasumist. Liikmemaks on
kalendriaastapõhine. Liikmemaksu summa on endiselt 5€ ning kui ühest perest on rohkem liikmeid,
kehtivad peresoodustused. Esimest korda ESÜ liikmeks astudes tuleb täita ka liikmeks astumise avaldus
(avaldus noorele või avaldus täiskasvanule), edaspidi aga piisab aktiivseks liikmeks olemiseks lihtsalt
liikmemaksu tasumisest. Kõik ESÜ soodustused (soodusosavõtumaks üritustele jm) kehtivad ainult
aktiivsetele liikmetele. Täpsema info liikmemaksu kohta leiad siit.
 Uue aasta kingitusena ootab kõiki ESÜ eelmise aasta aktiivseid ränduriealisi ja vanemaid liikmeid ESÜ
kontoris seinakalender Head teod 2019 ning igale üksusele plakatkalender skaudiruumi seinale, kuhu
saab üles märkida kõik üritused ning muud üksusele olulised tähtpäevad, et iga laager oleks aegsasti juba
silme ees ning midagi ei ununeks. Tallinna ja lähipiirkonna üksustest palume kellelgi üksusest kalendritele
ESÜ kontorisse järgi tulla, kaugemale rahvale toimetame postiga. Ja kellel veel ei ole Eesti Skaudi
sügisnumbrit, siis saab ka selle kaasa.
 Head skaudijuhid! Kätte on jõudmas edutuste aeg. Ootame teie edutusesildisi kuni 01.02.2019, et kõik
eelmisel aastal tublid olnud hundud, skaudid, vanemskaudid, rändurid ja juhid saaksid kätte väljateenitud
tunnustuse. Täpsema info leiab siit.
 ESÜ on otsimas endale haldus-, personali- ja suhtlusjuhti! Kandideerimistähtaeg on 01.02.2019!
Küsimuste korral võta julgesti ühendust Katriga e-mailil personal@skaut.ee. Lisainfo leiab ESÜ kodulehelt.
 Skaudijuht pane tähele – kui sinu noortel on tarvis programmimaterjali (taskuteatmikud, voldikud,
pagunid), siis palume sellest teada anda Karinile (karin@skaut.ee), et saaksime kokku leppida materjali
kätte saamise. Kui sina või sinu noored on omandanud skaudioskusi, kuid pole veel vastavaid märke kätte
saanud, siis saada nimekiri koos vastavate skaudioskuste tasemete infoga samuti Karinile, et kokku leppida
märkide kontorist kätte saamine. NB! Programmimaterjali jagame ainult aktiivsetele ESÜ liikmetele.
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