16 (183) / 24.09.2015

ESÜ UUDISED
Läbi skautluse paremaks!

MIS TOIMUNUD, MIS TEOKSIL …


Alustuseks veel üks uudis suvest. Nimelt, augusti keskpaigas sai teoks Eesti Lasterikaste Perede Liidu

kampaania „Lapsed kooli“, mille eesmärk oli koguda lasterikastele peredele koolitarbeid annetuste näol. Skaute oli
palutud appi Järve Selverisse ja seal kogutud annetused läksid Saaremaa suurperedele. Suur aitäh siinkohal projekti
skautidepoolsele eestvedajale Valdik Kask!


Septembrikuu teisel nädalavahetusel kogunesid 36 skaudijuhti ja vanemskauti üle Eesti Tagametsa ESÜ

nõupäevadele. Esimest korda oli kasutusel ajaline formaat, kus kohale sai tulla juba reede õhtul ning see aeg oli
selleks, et (piirkondlikud) üksused saaksid oma koosolekuid pidada. Samuti saadi nõupäevade raames osa
projektijuhtimise koolitusest, mida viis läbi väljastpoolt skautlust koolitaja Kristjan Kruus, mängukoolitusest, mida
juhtis Kadri Agu ning laupäevaõhtusest stiilipeost „Minu sisemine kangelane“, mille korraldas Veeda Kala, kes oli
külalisesinejatena kohale kutsunud ka vahva improteatri grupi Kogu Moos. Ja nädalavahetuse kokakunsti eest
saame öelda suured tänusõnad skaudist kokale Raivo Agule ning tema abilisele Ela Velvistele!


Eelmistes uudistes toodud ESÜ Üldkogu ja tänuõhtu toimumise kuupäev sai siiski muudetud nädal

varasemaks ehk 19.03.2016, kuna sellele järgneval nädalavahetusel on ülestõusmispühad. Vabandame ajalise
segaduse tekitamise pärast!
Valmis on saanud ajakirja Eesti Skaut sügisnumber, millega saab



ekraani vahendusel tutvuda siin. Paberkujul saab ajakirja ESÜ büroost.
Nõupäevadel oli arutlusel ka ajakirja tulevikuplaanid, mis sai kohalolnutelt „jah“sõna paberkujul edasiilmumise kohta, samas aga tõstatus oluliselt ka küsimus
kaastöötajate arvukuse vähesuse osas. Hundul on alati põnevam lugeda teise
hundu kirjutatud juttu kui täiskasvanu kirjutist hundulaagrist. Mõelgem selle
peale ja julgustagem oma noori kirjutama või miks mitte ka toimetusega liituma!
Järgmine Eesti Skaut ilmub Jüripäevaks, lugusid ajakirja võib aga juba julgelt
varakult saatma hakata! Ajakirja kontakt: peatoimetaja Karolin Lillemäe,
ajakiri@skaut.ee.

ESÜ LIIKMEMAKS 2014/2015 JA 2016
Tuletame meelde, et käesolev ESÜ 2014/2015 tegevusaasta kestab kuni kalendriaasta lõpuni ehk kuni 31.12.2015.
Palun vaadake üle, kui teil on üksuses liikmeid, kellel on veel 2014/2015 tegevusaasta eest liikmemaks tasumata, siis
palun

teha

seda

veel

enne

selle

kalendriaasta

lõppu.

Eesti

Skautide

Ühingu

konto

number

on EE581010022049447003 ning liikmemaksu suurus on 5€ (teisele liikmele perekonnast 4€, kolmandale 3€ ja
neljandale ning enamale 2€). Vajadusel on võimalik skaudijuhil kirjutada ka liikmemaksust vabastuse avaldus. Nii
saame kõik aktiivsed liikmed kirja ning aasta lõpus kajastada liikmeskonna aruannet tehes ka õiged, tegelikkusele
vastavad numbrid. Lisaks juhime veelkord tähelepanu, et liikmemakse 2016. aasta kohta hakkame koguma alates
01.01.2016. Palun vaadake üle, kellel on tehtud ESÜle püsikorraldus liikmemaksu kohta ja muutke oma pangas
seadistusi, et ülekande tegemise kuupäev hakkaks olema uuel aastal (st 2016. aasta liikmemaksu kohta ei teeks
varem ülekannet, kui algab uus tegevusaasta ehk pärast 01.01.2016).
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Uue kontoriruumi kasutamine üksuse koondusteks
Eesti Skautide Ühingu kontoril on ees kolimine. Otsime sobivat kontoriruume ning soovime saada tagasisidet oma
üksustelt (peamiselt Tallinna ja Tallinna lähiümbruse üksustelt) - kas te sooviksite tulevase kontori ruume kasutada
oma üksuse koonduste läbiviimiseks.
Hetkel on ESÜl valikus majaosa Tallinnas Juurdeveo
tänaval. Tulevane kontoriruum oleks kahel tasapinnal, kus
ülemisel korrusel paiknevad kontoriruumid ning alumisel
keldrikorrusel on suurem saal,

mis sobib

üksustele

koonduste läbiviimiseks või koolituste korraldamiseks.
Aadressiks on Juurdeveo tn 22A, Tallinn (vaata täpsemalt
asukoha kaarti siin). Ühistranspordiga tulles Tallinn-Väike
peatus (umbes 300-350m): trammid 3 ja 4; bussid: 5, 18, 20,
20a, 32, 36, 116, 117, 117a, 119, 190, 191, 206, 219, 256.
Parkimiseks on lähedal Tallinn-Väike rongijaama parkla.
Selleks, et teha kaalutletud otsus, vajame üksustelt tagasisidet, kas te soovite ja hakkaksite kasutama Juurdeveo
tänaval asuvaid ruume oma koonduste läbiviimiseks. Kui jah, siis kui sagedasti ning kui ei, siis mis põhjusel (nt liiga
kauge liikmetele elukohast vms). Viimane küsimus on lahtine küsimus, kuhu saab kirjutada oma mõtteid või
täpsustusi kontoriruumide kasutuse osas üksuste koonduste läbiviimiseks. Palun märkige oma üksuse eelistused
hiljemalt 27.09.2015 siin.
Lisainfo: ESÜ büroo, info@skaut.ee või tel 646 6530.

TAGAMETSA TEGEMISED
Tagametsa talgud
Sügis on platsis ja taas kutsume kõiki juhte, vanemskaute ja lapsevanemaid Tagametsa talgutele, et laagriala
talvekorda seada! Talgud toimuvad oktoobri teisel nädalavahetusel 10.-11.10.2015 algusega laupäeval kell 11.
Planeeritavate tööde nimekiri on juba omajagu pikk sisaldades nii
loomingulisi tegevusi (näiteks silla käsipuude meisterdamine) kui ka
natuke vähem loomingulisi, kuid kindlasti enne talve tulekut
ärategemist vajavaid töölõike. Tegemist jagub nii meeste- kui
naisterahvastele. Seega, kõik, kellel see nädalavahetus kalendris veel
vaba, märkige sinna „Tore ja töökas nädalavahetus Tagametsas“!
Talgud on planeeritud kahepäevase üritusena, aga oodatud on ka kõik,
kes saavad või soovivad osaleda ainult ühel päeval! Süüa saab, sauna
saab (kui sauna katuse remont selles osas suuremaid takistusi ei sea) ja
väike

präänik

pealekauba.

Ööbijatele

majutus

jahilossis.

Pane ennast kirja hiljemalt 05.10.2015, et teaksime menüüd
planeerida ja saaksime tööplaani paika panna, klikkides siia.
Lisainfo: Sirje Pool, kodumetsa@gmail.com, tel 5895 8064.

Tagametsa broneerimine ja hinnakiri
Selle hooaja lõpetame oktoobri keskel talgutega, aga järgmiseks hooajaks on juba nii jahilossi kui laagriala
broneerimine nii skautluse/gaidluse üritusteks kui ka väljastpoolt üritusteks avatud ning käimas. Kui Sinu üksusel on
plaanis järgmisel suvel (mai-oktoober) Tagametsas oma üritust korraldada, siis ole hea, anna sellest võimalikult
ruttu teada aadressil kodumetsa@gmail.com. Kuni oktoobri keskpaigani eelistame ESÜ ja EGLi üritusi ajaliselt

16 (183) / 24.09.2015
kalendrisse lisamisel, pärast seda aga lähtume jooksvalt vabadest aegadest. Kalendri ja juba tehtud broneeringutega
saab jooksvalt tutvuda Tagametsa kodulehel www.tagametsa.ee.
Jahilossi rendi tavahind on nädala sees 250€/ööpäev ja nädalavahetuseks 290€/ööpäev. Sauna rent vastavalt 80€ ja
100€. ESÜ ja EGLi üritustele (sh üksuste üritustele) kehtib soodushind – 1/3 tavahinnast. Samuti on hind -25%
soodsam pikemate kui ühe ööpäeva kestvate ürituste puhul.

Tagametsas toimetajad
Möödunud suvest Tagametsas on pikemalt juttu vastilmunud ajakirjas Eesti Skaut (vaata lähemalt siin). Kuna aga
Tagametsas

toimetava

meeskonnaga

on

hiljuti

liitunud üks tore perekond, kes soetasid omale
majapidamise Tagametsa lähedale olles selle paigaga
juba lapsepõlvest peale tuttavad, siis siinkohal teeme
nendega ka natuke lähemalt pildi kaudu tutvust –
Merilyn Oolo-Püi ja Taivo Püi (perefoto ajakirjast
Sensa

03/2015).

Perenaine

Merilyn

toimetab

külalistega, teeb korrastustöid, aga on ka muruniitjana
ametis

ning

aitab

kaasa

paiga

turundusplaani

valmimisele. Peremees Taivo tegutseb jõekallastel ja
mujal, kus hein pikemaks kasvanud, trimmeriga, oskab
metsaga majandada ning on abiks muudes mehe kätt
vajavates ettevõtmistes ja samamoodi võtab vajadusel
kohapeal ka külalisi vastu.
Lisaks on ESÜ poolt Tagametsa hooldamise ja haldamisega seotud haldusjuht Jüri Ehandi, kes hoiab silma peal
kogu laagriala tehnilisel poolel ja haldab remondi- ning ehitustöid ja koordinaator Sirje Pool, kes õpib hetkel
ühtlasi ka maaturismi ettevõtlust ning
turunduspoolega,

aga

samamoodi

ka

tegeleb

broneeringute, arvete,

kohapeal

külaliste

lisarahastusprojektide plaani ja

vastuvõtmise

ning

jahilossi

sisustamise

ja

korrastustöödega.
Lisaks on abilisteks ka veel teinegi pere lähikonnast – Hilda ja Aleksander Leppik, kes samuti aitavad vajadusel
külalisi sisse lasta ning erinevaid puutöid teha. Kes nõupäevadel käisid, siis ka naridele tekkinud väikesed ülemiste
korruste lauakesed on Aleksandri meistritöö.
Töökorralduse mõttes oleme teinud otsuse, et kõik tegevused ja ettevõtmised lepitakse kokku Sirje
(kodumetsa@gmail.com, tel 5895 8064) ja/või Jüriga (haldus@skaut.ee, tel 5622 9188). Nii on olemas ühtne
ülevaade kohapeal toimuvast, olemasolevast ja tegemistvajavast.

ESÜ KOOLITUSINFO
Rävälä Salgajuhtide Kool alustab taas!
Seekord alustame hooaega VI ehk viimase osaga 04.10.2015 Tallinnas Kaarli
Koolis, mida me kevadel ei jõudnud teha. Salgajuhtide kool on mõeldud
skautidele/vanemskautidele vanuses 12-17 eluaastat ja selle erinevaid osasid
võib läbida ükskõik millises järjekorras. Kooli eesmärk on anda noortele esmast
juhtimise koolitust. Sel korral käsitleme järgmisi teemasid: juhi tüübid, kolm
põhilist juhtimisstiili, juhtimine vastavalt olukorrale; efektiivne suhtlemine;
meeskonnatöö;

konfliktide

lahendamine;

probleemide

lahendamine;

suhtlemine lastevanematega – info edastamine, e-posti etikett; salgajuhtide
kogu/koosolekute pidamine. Päeva lõpus toimub koondus hundudele.
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Palun registreerida koolitusele hiljemalt 28.09.2015 siin.
Registreerimise kinnituseks tasuda osavõtutasu 5€ Rävälä Skautide Maleva kontole: EE531010220009135018. Makse
selgituseks kirjutada „SJK VI ja osaleja nimi“. Loodame rohket osavõttu!
Järgnevad salgajuhtide kooli kuupäevad (märgi need omale kalendrisse):
 01.11.2015 – 3. osa (pealelõunal on oodatud ka täiskasvanud juhid liituma UUE SKAUDIPROGRAMMI
koolitusega (13.00-15.45))
 29.11.2015 – 1. osa
 31.01.2016 – 2. osa
 28.02.2016 – 4. osa
 03.04.2016 – 5. osa
Lisainfo: Maimu Nõmmik, maimu@skaut.ee, tel 501 1988.

Administratiivkoolitus
… saab toimuma 03.10.2015 Tallinnas, Veeteede Ametis (aadress Valge 4), algus kell 11.00 ja lõpulejõudmine kell
17.00-18.00 sõltuvalt küsimuste-vastuste-arutelu pikkusest, sest juttu jagub ju pea alati kauemaks. Koolitus sisaldab
lõunat ja kahte vahepala.
Koolitus on mõeldud ESÜ juhtidele nii juhatuse, maleva kui üksuse tasandil (sealhulgas vanemskaudiealistele!) ja
räägime ning arutame asju seekord pigem ESÜ vaatevinklist lähtuvalt.
Teemad, mida käsitleme, on järgmised:
 Eelarve koostamine
 Aruandlus – kuluaruannete täitmine, aruannete esitamine
 Ülevaade majandusaasta aruande koostamisest
 Dokumentatsioon – kuidas säilitada oluline info oma üksuses
 Taotlusetekstide kirjutamine
 Garantiikirjad, sponsorlustaotlused – kuidas kirjutada ning kellele ja millal saata
 Mestimise kasutamine hulgikirjade saatmisel
 Isikuandmete töötlemine ja piltide kasutamine
 Eesti keel – hea dokumendikeel (õigekirja tüüpvead ning kust leida abi)
 Tavakirja ja ametikirja erinevus
 Sotsiaalmeedia nipid ja trikid
Registreerimiseks koolitusele vajuta siia. Registreerimise ja osavõtumaksu tasumise tähtaeg 01.10.2015.
Osavõtutasu ESÜ liikmetele on 10€, mitteliikmetele 20€, kohapeal tasudes kõikidele 25€.
Osavõtutasu palume kanda märksõnaga „Adminkoolitus + osaleja nimi“ Eesti Skautide Ühingu arvele SEB pangas
EE581010022049447003.
Lisainfo: Sirje Pool, infojuht@skaut.ee, tel 5895 8065.

Koolitus uutele vabatahtlikele, kes soovivad skautlusega liituda!
…

aga

samuti

kõikidele

täiskasvanud

(17+)

hundu-

ja

skaudijuhtidele, kes oma tegevust hiljuti alustanud või peagi
alustamas.
Koolitus toimub 10.-11.10.2015 Harjumaal, Vääna Külakojas.
Kursuse

eesmärk

on

anda

esmaseid

teadmisi

skautlusest

ja

näpunäiteid, kuidas skautlikku tegevust plaanida ja läbi viia. Koolitusel
käsitletavad teemad: mis on skautlus; skautlik meetod; skaudijuhi
kohustused ja vastutus; laulu õpetus; lubadus, tõotus, seadused, moto;
salk ja selle olemus; hunduprogramm, skautide noorteprogramm;
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programmi sihid/arengu eesmärgid (väljundid); vanuselised eripärad; koondused; koonduste kava koostamine
praktikas; liikmete värbamine; mängud skautluses; tseremooniad (avamine, rakendus, põhimõtted); käeline
tegevus/käsitöö/loovtegevus; näidiskoonduse läbiviimine; isiklik areng (järgmise sammu planeerimine). Kava
sisaldab ka ESÜ uue skaudiprogrammi tutvustuskoolitust, mis on mõeldud kõikidele ESÜ skaudijuhtidele (osalemine
tasuta).
Transport koolituskohta on osalejatel enda organiseerida, ööbimine toimub koolituskohas.
Koolitusele registreerimiseks ole hea, pane palun oma nimi ja andmed hiljemalt 01.10.2015 siin kirja.
Osavõtutasu on 10€, mis sisaldab nii materjale kui toitlustust. Kaasa võtta paber-pliiats, magamiskott- ja matt,
rõõmus tuju ja toidunõud. Osavõtutasu palume kanda märksõnaga „Skaudijuhi koolitus + osaleja nimi“ Eesti
Skautide Ühingu arvele SEB pangas EE581010022049447003.
Lisainfo: Kadri Agu, koolitus@skaut.ee.

ESÜ 2016 SKAUDIKALENDRI TELLIMUSUURING
Nõupäevadel oli arutlusel ka ESÜ skaudikalendrite tellimise teema. Kas Sinul või Sinu üksusel on soov tellida ESÜ
2016. aasta skaudikalendreid, et neid ise müüa ning selle kaudu üksusele raha teenida? Palume vastuseid hiljemalt
01.10.2015, et teha otsus, kas sel aastal kalendreid trükkida ning kui palju neid trükkida. ESÜ katab trükkimisega
seotud kulud, üksused saavad kalendreid müüa orienteeruva hinnaga kuni 5€/tk. Kalendrite müügist saadud tulu
jääb üksusele. Kalendri valmimisaeg on planeeritud novembriks. Palume üksustel vastata siin (olge head, pange
oma üksuse nimi kirja ka sel juhul, kui te ei soovi kalendreid valides vastuseks „ei“, siis teame, et info on teieni
jõudnud).

SUURLAAGER 2017 JUHI KONKURSS
Kuulutame välja konkursi 2017. aasta suurlaagri juhi leidmiseks!
Kandidaadilt ootame eelnevat suurema laagri korraldamise kogemust, aga võtame arvesse ka seda, kui tegeled oma
igapäevases töös suurürituste korraldamisega. Kandideerimisel ootame Sinu visiooni laagri olemusest ja samuti Sinu
meeskonna nimekirja (ei pea olema täielik, aga peab olema välja toodud põhimeeskond). Laager toimub
Tagametsas 2017. aasta suvel (juulikuus) ja planeeritav osalejate arv on 1000 inimest (kokku nii Eestist kui
välisriikidest).
Kui Sul lõi selle mõtte peale silm särama ning mõtted läksid juba laagri suunas liikvele, siis anna endast märku ESÜ
programmijuhile Karolin Lillemäe aadressil programm@skaut.ee hiljemalt 01.11.2015.
Skautlus on koht, kus saada kogemusi ja pakkuda elamusi!

ENLI UUDISED
Euroopa Noorteparlamendi Foorum ootab osalejaid
Euroopa Noorteparlamendi Eesti 16. Riiklik Foorum toimub 17.-21.10.2015 Tallinnas. Foorum koondab enda alla
ligi 150 noort 20st Euroopa riigist. Sel korral on fookuses valgusteadustega seotud teemad ja Euroopa Parlamendi
simulatsioon.
Tule ja saa osa sellest meeldejäävast üritusest ja kogu sõpru kogu Euroopast!
Rohkem informatsiooni: www.facebook.com/16enf.
Kandideerimisankeet siin.
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Koolitus „Kõik projektidest“
ENL kutsub noorteühendusi koolitusele "Projektide plaanimine, kirjutamine ja
projektijuhtimine“ 10.-11.10.2015 Tartus Dorpat Konverentsikeskuse, Turu 2 algusega
laupäeval kell 9.30.
Esimese koolituspäeva lõpuks osalejad: mõistavad, millised on projekti kavandamise
loogilised etapid; oskavad analüüsida hetkeolukorda ja probleeme, millest lähtuvad
eesmärgid; saavad üldise lühiülevaate rahastamisallikatest ja organisatsioonidest,
kelle poole pöörduda; oskavad mõtestada ja sõnastada eesmärke; näevad seoseid
eesmärkide, tegevuste ja tulemuste vahel.
Teise koolituspäeva lõpuks osalejad: oskavad realistlikult planeerida projekti ajakava; saavad üldised teadmised
projekti teavitustegevustest; omandavad teadmised eelarve koostamise üldpõhimõtetest; mõistavad projekti
oodatud tulemuste, indikaatorite, tegevuste ja eelarve omavahelisi seoseid; oskavad analüüsida projekti riske;
oskavad planeerida projektimeeskonda ja sellega seonduvaid kulusid; mõistavad projektijuhi rolli; omandavad
teadmised kommunikatsiooni olulisusest meeskonnas; omandavad teadmised projekti dokumendihaldusest.
Koolitajaks on Annemai Mägi, InterAct Projektid & Koolitus OÜ. Vaata rohkem: www.interact.ee.
Osalustasu: 10€ ENLi liikmed, sh osaluskogud (kui tasumisega tekib raskusi, siis andke teada), 20€ mitteliikmesorganisatsioonid. Osalustasu katab koolituskulud (sh materjalid) ja toitlustuse.
Registreerimine: koolitusel osalejate arv on piiratud (25 kohta), eelisjärjekorras saavad registreeruda ENLi liikmed
(sh osaluskogud), vabade kohtade olemasolul võimaldame osalemist ka mitteliikmetele. Registreerida saab siin
kuni 04.10.2015.
Lisainfo: Kadi Vahtra, kadi@enl.ee, tel 5566 6819.

Gaidid aitavad dokumente korrastada
Hea vabaühenduse, eriti noorteühenduse esindaja, kutsume Sind oma ühenduse materjalide
korrastamise infopäevale Tallinnas 07.10.2015 ja Tartus 16.10.2015.
Tuleb Sulle tuttav ette olukord, et aastatega on kogunenud palju dokumente, millele enam
pilku ei heida, ent ära visata ka ei julge või ei raatsi? Need võivad olla paberkandjatel või
arvutis failidena. Igaüks peidab endas kellegi rohket vabatahtlikku tööd, oma ajale kohaseid
uusi ideid või ettevõtmisi.
Kutsume Sind infopäevale, et saada sotti, kuidas meie oma materjalid korrastasime, arhiiviks
ette valmistasime, omale arhiivi lõime ning edaspidiseks tingimused kujundasime, et vältida
sellist materjalide kuhjumist.
Anname Sulle viiteid, infot ja abimaterjale oma dokumentide korrastamiseks ja arhiveerimiseks.
Infopäevad toimuvad koostöös maakondlike arenduskeskustega:
 07.10.2015 kell 11.45-14.15 Omavalitsusmajas Tallinnas, aadressil Sirge 2 Harju Ettevõtlus- ja
Arenduskeskuse korraldatava koolituspäeva ühe osana, registreeri HEAKi veebilehel.
 16.10.2015 kell 13.00-16.00 Tartu Loodusmajas, aadressil Lille 10, registreeri oma osalus siin.
Osavõtt infopäevast on Sinu jaoks eelregistreerimisel tasuta, selle eest tasutakse EMP Vabaühenduste fondi
vahenditest. Palun ole vastutustundlik ja tule kohale, kui oled end juba registreerinud. Registreerimine lõpeb ruumi
mahtuvuse täitumisel. Registreerimisel antud e-posti aadressile saadame täpsema kava ning soovi korral abistavad
materjalid.
Lisainfo: arhiiv@gaidid.ee.
Eesti Gaidide Liidu projekti “Ühenduste arhiivid” rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi
vahendusel.
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TÄHTSAD TÄHTAJAD …


27.09.2015 – üksuste tagasiside tähtaeg ESÜ uue planeeritava kontori kasutamiseks koondusteks. Palun
märkige oma üksuse eelistused siin.



28.09.2015 – registreerimine Rävälä Salgajuhtide Kooli (VI osa 04.10.2015 Tallinnas). Registreeruda saad siin.



01.10.2015 – registreerimine ESÜ administratiivkoolitusele (03.10.2015 Tallinnas). Vajuta siia.



01.10.2015 – registreerimine uute vabatahtlike/skaudijuhtide koolitusele (10.-11.10.2015 Väänas). Märgi siin.



01.10.2015 – ESÜ 2016 skaudikalendri tellimusuuringule vastamine. Palume üksustel vastata siin.



05.10.2015 – registreerimine Tagametsa talgutele (10.-11.10.2015). Nime saad kirja panna klikkides siia.



15.10.2015 – Tagametsa broneerimine eelisjärjekorras ESÜ ja EGLi (üksuste) üritusteks (vaata kalendrit
www.tagametsa.ee, saada broneering kodumetsa@gmail.com).



01.11.2015 – kandideerimine suurlaager 2017 juhi konkursil (programm@skaut.ee).



30.12.2015 – ESÜ 2014/2015 tegevusaasta liikmemaksu tasumise viimane tähtaeg.

TEADETETAHVEl …
ENTKs saab taotleda
noorsootöötaja kutset

ESÜ kontor

Vaata täpsemalt siit:
www.entk.ee/kutsetaotlemine

on suletud …
09.10.2015.
Vabandame võimalike
ebemugavuste pärast!

Koolitusprogramm KAMA ootab
turundushuvilisi noori
Balti Jamboree T-särgid
Anname teada, et ESÜ büroos on saadaval veel üks
hulk suvise Balti jamboree siniseid T-särke järgmistes
suurustes ja kogustes:
 14/164 (laste suurus) – 6 tk
 12/152 (laste suurus) – 3 tk
 10/140 (laste suurus) – 2 tk
 S (naiste mudel) – 21 tk
 XXL (meeste mudel) – 3 tk

KAMA Koolitus Arenevale Marketingi Agendile on
MTÜ KAMA poolt ellukutsutud koolitusprogramm
gümnaasiumi ja ülikooli esimese kursuse
õpilastele.
Täpsem info koolitusprogrammi kohta ja
registreerimine www.kama2015.eu,
kõige värskemad uuendused on ka meie Facebooki
lehel www.fb.com/kamaEST.

Särgi hind on 6€. Kui soovid endale T-särki, anna
sellest palun märku infojuht@skaut.ee.

Fotod ESÜ arhiivist/Facebookist, kui ei ole foto juures märgitud teisiti.

