ESÜ UUDISED
Läbi skautluse paremaks!
MIS TOIMUNUD, MIS TEOKSIL …
 18.01.2018 toimus #suurimjulgus tutvustav koolitus, kus tutvuti projektiga ning õpiti, kuidas

küberkiusamise teemat edastada ka oma lipkonnas ning vajadusel ja soovi korral ka laiemalt. Suur
aitäh Valdik Kask, kes meid projekti kaasas!
 19.-21.01.2018 osales Põhjala skaut Annika Annus V4B3 (V4-Poola, Ungari, Tšehhi, Slovakkia; B3-

Balti riigid) kohtumisel Ungaris, kus jagati rõõme ja muresid ning arutati edasiste koostööplaanide
üle V4B3 riikide vahel.
 Laupäeval, 20.01.2018, toimus Koolitajate koolitus, kus saadi teadmisi ja näpunäiteid avaliku

esinemise kohta – millele pöörata tähelepanu esinema minnes ja esinedes ning kuidas edastada
sõnumit. Koolitamas käis Triin Rum.
 26.01.2018 toimus noortevaldkonna tegijate tunnustusüritus, kus aasta noortelaagriks osutus

ESÜ rahvusvaheline suurlaager "Seiklusratas"! Suur aitäh kõigile, kes aitasid kaasa laagri
kordaminekule!
 29.01.2018 anti stardipauk Noorte Arengupreemiale (Duke of Edinburgh’s Award) Eestis ja

esimesed 8 ESÜ noort alustasid pilootprojekti raames programmi läbima. Tegemist on üle maailma
tuntud arenguprogrammiga, mis on inspireerinud miljoneid noori ennast arendama ja oma elu
muutma. Programmi Eestisse toomise ja juurutamise toetamise eest täname Briti saatkonda ning
The Coin Gaming Group-i.
 29.01.2017 õhtupoolikul kogunes 9 uut uudishimulikku vabatahtlikku Tallinna Skaudimajja, et

näha ja kuulda, mis põnev asi see skautlus on. Nagu skautidele omane, sai teoreetiliste teadmiste
kõrval ka veidi mängitud ning kokkusaamise lõpupoole sai igaüks meisterdada endale umbes
kahest meetrist nöörist ka ellujäämiskäepaela.

Tulevased üritused
 22.02.2018 ja 24.02.2018 tähistame traditsioonilist kaelarätipäeva. Kanna uhkusega kaelarätti ja
aita seeläbi skautlust nähtavamaks muuta. Nendel päevadel klõpsa endast või oma üksusest pilt
ning postita see ESÜ Facebooki kaelarätipäeva ürituse lehele. Kui Sa otse sinna postitada ei saa, siis
võid saata pildi ka ESÜ Facebooki või info@skaut.ee meilile. NB! Jälgi kindlasti ESÜ Facebooki lehte,
sest linnuke oksal rääkis, et sel aastal loositakse ka auhindu.
 10.03.2018 on toimumas Noorsootöö ja pedagoogika koolitus, kuhu on oodatud osalema
huvilisi alates 15. eluaastast. Kui oled tundnud, et vahel jäävad endal justkui käed pisut lühikeseks,
et päriselt noorteni jõuda või üksuses ettetulevaid suhtlusprobleeme lahendada, siis tule koolitusele,
kus antakse mitmeid häid võtteid, mida skautluseski rakendada saab. Koolituselt saad kaasa nii
suunised teoreetilisele teemakäsitlusele, kui ka hulgi praktlisi probleemilahendusi koolitajate endi
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kogemustest lähtuvalt. Info ja registreerimine ESÜ kodulehel. Üritusele registreerimine lõpeb
01.03.2018.
 24.03.2018 toimub ESÜ aasta tähtsaim juhtimisüritus Üldkogu, millele järgneb traditsiooniline

Tänuõhtu. Registreerimine kestab kuni 15.03.2018! Täpsema info Üldkogu ja Tänuõhtu kohta leiab
ESÜ kodulehelt.
 27.-29.04.2018 on toimumas üks suurimaid ESÜ üritusi – Jüripäeva laager, mis annab ESÜ

liikmetele üle Eesti võimaluse tulla kokku ning tähistada välishooaja algust. Seekordne Jüripäeva
laager
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Soodusregistreerimine lõpeb 15.03.2018.

TÄHTSAD TÄHTAJAD
 01.03.2018 – lõpeb registreerimine Noorsootöö ja pedagoogika koolitusele.
 15.03.2018 – lõpeb registreerimine Üldkogule ja Tänuõhtule.
 15.03.2018 – lõpeb soodusregistreerimine Jüripäeva laagrisse.

TEADETETAHVEl
 Uus tegevusaasta on alanud ja seoses sellega soovime meelde tuletada 2018. 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.
 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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