11.05.2018

ESÜ UUDISED
Läbi skautluse paremaks!

Toimunud Üritused
 07.04.2018 toimus Tallinna Lauluväljakul Matkamess, millest võttis osa ka ESÜ ja ERNA Matka

esindajad, et tutvustada huvilistele skautide tegemisi, sealhulgas kutsuda matkaselle ERNAle.
 07.04.2018 leidis aset Tallinna Skaudimajas Rävälä Skautide Maleva Lõkkevana koolitus, mille

käigus õpiti, kuidas panna kokku lõkkeõhtu kava, kuidas valida lõkkelaule, kuidas laulu juhtida ning
kuidas teha toredaid hüüde. Koolituse lõppedes väljastati ka esimesed lõkkejuhi skaudioskuse
märgid. Ürituse ja lõkkejuhi skaudioskuse kohta saab lugeda siit.
 11.-15.04.2018 osales lipkond Okaskannel vanemskaut Jane-Ly Agoral, kus vaadeldi tänapäeva

ühiskonnas noorte jaoks olulisi teemasid ning küsimusi. Jane-Ly kogemuse kohta saab lugeda ESÜ
kodulehelt.
 16.04.2018 läbisid ESÜ personalijuht Katri käe all kolm Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi

11. klassi noormeest Kogukonnapraktika ESÜs. Loe Kogukonnapraktika kohta lähemalt siit.
 21.-22.04.2018 kogunes ESÜ juhatus Tagametsa koosolekuks. Koosoleku päevakord sisaldas

teemasid nagu ESÜ kommunikatsiooni kaardistamine, ESÜ aasta teema, skaudimuuseum, mõju
hindamise uuring, skaudijuhi käsiraamat jm. Lisaks vaadati üle Mõtetest Tegudeni taotlused.
 27.-29.04.2018 toimus traditsiooniline Jüripäeva laager, mis leidis aset sel aastal Narva linnas.

Laagri tegemistest saab lähemalt lugeda siit ning pildigaleriid näha siin.

Tulevased üritused
 18.-20.05.2018 toimub uutele vabatahtlikele suunatud Metsalaagri koolitus, mille eesmärk on

pakkuda osalejatele metsalaagris olemise kogemust ning paralleelselt õpetada vajalikke oskusi ja
teadmisi. Ürituse täpsema info leiab siit.
 Seoses Eesti Vabariigi juubeliga korraldab Eesti Skautmasterite Kogu Rootsi Koondis Eesti skautidele

ja gaididele ühe vahva matka. Matk – hakkamasaamine looduses toimub 01.-3.06.2018
Järvamaal, Simisalus, kuhu oodatakse osalema kõiki 15-16-aastaseid vanemskaute. Info ja
registreerimine ESÜ kodulehel. NB! Üritusele registreerimine lõpeb juba 15.05.2018!
 02.06.2018 võtab ESÜ osa Tallinna Vanalinna Päevadest, et tutvustada Eesti rahvale skautlust

laiemalt ja näidata, millega me tegeleme. Tule külla! 
 16.-17.06.2018 toimub kõikidele ESÜ skaudiealistele suunatud Noorte Tegijate Klubi. Noorte

Tegijate Klubi mõte on anda tragidele skautidele teoreetiline baas, kogemustel põhinev pagas ning
tegelikult ka julgust ja inspiratsiooni, et ise oma üksuse hüvanguks mõni vahva üritus korraldada.
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Registreerimine on avatud kuni 01.06.2018 või kuni kohti jätkub. Lisainfo ja registreerimine ESÜ
kodulehel.
 08.-15.07.2018 toimub Metsamärgi koolituse ehk Gilwelli kursuse I osa. Kursus on mõeldud

täiskasvanud skaudijuhtidele, et kinnistada teadmisi skautlusest, vaadata sügavamale meie liikumise
toimimispõhimõtetesse, saada uusi teadmisi juhiks olemisest ja juhtimisest skautluses, vürtsi lisab
kursusele rida praktilisi ülesandeid ning osalejate jaoks on varuks mitmeid üllatusi. Ürituse lisainfo
leiab ESÜ kodulehelt.
 Kindlasti mahub igasse suvesse ka ERNA Matk. Sel aastal tasub selleks märkida omale kalendrisse

kuupäevad 10.-12.08.2018. ERNA Matka kohta saab infot ESÜ kodulehelt. Soodusregistreerimine
matkale lõpeb 31.05.2018.

TÄHTSAD TÄHTAJAD
 15.05.2018 – lõpeb registreerimine üritusele „Matk - Hakkamasaamine looduses“.
 31.05.2018 – lõpeb soodusregistreerimine ERNA Matkale.
 01.06.2018– lõpeb registreerimine Noorte Tegijate Klubisse.

WOSMI UUDISED
 Skautide Maailmaorganisatsioon viis läbi mõjuuringu Keenias, Singapuris ja Suurbritannias,

milles

selgus,

et

skaudid

on

võrreldes

mitteskautidega

rohkem

sotsiaalselt

kaasatud,

vastutustundlikumad ning aktiivsemad kodanikud. Uuringuga saab tutvuda siin.

TEADETETAHVEl
 Uus tegevusaasta on juba poole peal 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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