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ESÜ UUDISED
Läbi skautluse paremaks!

TULEVASED ÜRITUSED
Kevadised nõupäevad

AEG:
28.-29.03.2015
KOHT:
Laagrikeskus TALU (Mihkli tee 6, Rahula küla, Saku vald)
PROGRAMM/TEEMAD:
Laupäev
 Kogunemine ja tervitusamps (10.00)
 Meeskond ja juhtimine
 Lõuna
 Noorteprogrammi uuendused ja rakendamine
 Laste väärkohtlemine läbi Interneti keskkonna
 Kuidas rääkida lastega/noortega rasketel teemadel
 Balti jamboree küsimused-vastused
 Vabatahtlike leidmine, polosärgid, …
 Õhtusöök
 Martsipan ja mängud
Pühapäev
 Hommikusöök (09.00)
 Tagametsa/Kodumetsa
 Tulevased üritused ja koolitused 2015-2016
 Noorte omaalgatuse toetamise rahastamisvõimalused
 ESÜ 20 ja EV 100
 Erijuhendite uuenduskuur
 Lõuna (13.00)
Kuna koolituste sooviavaldustest käis läbi mängude koolitus, siis on tore just nõupäevadel teha sissejuhatus "mini
mängude koolituse" näol. Palun võtke igaüks või üksuse peale kaasa üks mäng, mida olete ehk hiljuti kuskilt
õppinud ning mida oleks nüüd tore teiste juhtidega jagada/neile õpetada. Kohapeal võtame mängud filmilindile ja
nii saame neid omavahel ka hiljem kõikide skaudijuhtidega jagada.
… sest skautlus ongi ju mäng!

Koolitajate koolitus
ESÜ koolitajate koolitus toimub 11.04.2015. Tegemist on ESÜ Koolituskeskuse projekti raames toimuva
ettevõtmisega, mille eesmärk on anda täiendavaid teadmisi ja oskusi ESÜ liikmetele, kes on seni või tulevikus
seotud ESÜ poolt läbiviidavate koolitusega koolitaja rollis, olgu selleks siis hundujuhi koolitus või mõne spetsiifilise
eriala koolitamine. Lihvitud esinemise ja ürituse ettevalmistusoskus tulevad kasuks ka väljaspool skautlust!
Koolitus toimub Tallinnas, Ovaalstuudio lahedas oaasis ja on ESÜ liikmetele tasuta.
Registreerimine kuni 05.04.2015 aadressil: infojuht@skaut.ee
Täpse ajakava saadame täiendavalt e-kirjaga juhtide listi.
Koolitust rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
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Jüripäev 2015
Teeme Jüripäevaks heateo!
Jüripäeva korraldusseltskond pöördub isiklikult iga skaudi ja gaidi poole info ja
palvega. Käes on aeg alustada esimeste heategudega. Ilmselgelt ei saa teha
meie üksi mitte midagi ja vajame alates nüüdsest hetkest iga meie liikme abi,
selleks, et Jüripäeva peamine eesmärk õnnestuks.
Selles mängus ei ole oluline sinu sugu, sinu usk, sinu organisatsiooniline
kuuluvus. Oluline on vaid hea süda, kindel tahe aidata ja vanus ning tervis.
Teades kui lihtsate vahenditega võib päästa elu, on igati õiglane ka iga skaudi
ja gaidi panus elu päästmisesse. Mõte arenes teadmisest, et paljud meie seast
on niigi doonorid. Ja miks mitte teha seda süsteemselt, tehes südamest head.
Oluliseks sai ka see, et sellisel viisil on võimalik osaleda ka neil liikmetel, kes
laagritesse enam ei kipu või hetkel ei kipu.
Meeskond on eeltöö ära teinud kõigi verekeskustega ja oleme väga oodatud
igas vereloovutuse punktis. See on koht, kus igaüks meist saab hoida meie
organisatsioonide lippu kõrgel. Verd loovutama minnes tuleb võtta vaevaks
panna ennast lisaks kirja ka meie registreerimislehel. Esialgu toimub
intensiivne üleskutse perioodil 23.03.-23.04.2015. Kui see on igati
õnnestunud ettevõtmine, saame alati jätkata oma nimekirja pidamist. Kõik
muud vereloovutuse tingimused tuleb muidugi ka täita ja kinni pidada üldisest
vereloovutamise tavadest. Nendega saab tutvud verekeskuste lehtedel.
Meid oodatakse verd andma:
 vähemasti kaelarätiga;
 suurepärane oleks vormis;
 ideaalne lausa salgaga;
 tänulik ollakse ka selle üle, kui meie pered meie üleskutsega liituvad (sõbrad);
 saame anda sõnumit ja eeskuju oma noortele;
 soovi korral tee või lase teha pilt endast ja
 näita teistele jagades seda Facebookis #jüripäevaheategu2015.
Selles kampaanias kaasa löömine annab meile kõigile eelkõige hea enesetunde ja võimaldab teha head. Aga samas
võimaldab selline kampaania tutvustada meid ka väljapoole enda organisatsioone – tuletada endale meelde ja anda
teistele teada, et meie tegevuse üks põhitegevus on muuhulgas ka heategevus. Palun mõtle oma võimalustele teha
head ja ajastada see pakutud ajavahemikule ning teeme palun selle teoks.
Lisainfo:
Reelika Ruubel
Jüripäev 2015 korraldaja
Tel: 517 2734

Balti jamboree 2015
Pidurdamatu kiirusega on lähenemas suvise Balti jamboree soodushinnaga
registreerumistähtaeg! Selleks, et laagrisse 60€ osalema pääseda, tuleb
kõikidel osalejatel tuleb täita terviseankeet, mis on kättesaadav ESÜ uudiste
lehel http://skjkr.skaut.ee/doku.php?id=uudised ja ka EGLi ning Balti
jamboree kodulehel. Ankeet on täidetava PDFi formaadis, mille saab oma
arvutisse alla laadida ja seejärel kohe ka digiallkirjastada ning edastada ekirjaga.
Osavõtutasu tuleb kanda ESÜ arveldusarvele. Ühest perest osalejatele
kehtivad peresoodustused. Palume üksustel teatada ka oma kontaktisik, kes
korraldab laagrisse registreerimist aadressile registreerimine@skaut.ee.
Täpsemalt on tingimused ja tasumise info kirjas
https://www.facebook.com/BalticJamboree2015.
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Laagri T-särke saab tellida hinnaga 6€. Suuruste info saabub lähiajal Interneti ning loodetavasti ka juba järgmisesse
infokirja.
Ühist suvenädalat tulevad lisaks skautidele veetma ka gaidid, kodutütred ja noorkotkad ning rahvusvahelised
külalised Balti riikidest, Soomest, Poolast, Belgiast ja Rootsist.
NB! Laagri imevahvast korraldustiimist on veel puudu ka üks all-laagri juht, kelle ülesandeid võid täita just sina!
Kui tunned, et sina oled see inimene, kelle hääl on kõva ja silm särab, ning oled valmis omandama väärtusliku
kogemuse, juhtides pea nädal aega saja suurepärase noore inimese innukat ja arendavat tegevust, siis anna endast
märku laagrijuhile Kristjan Kruusile (vt kontakt allpool). Ja loomulikult ei pea kõike seda tehes üksi nurgas
konutama, enda jaoks saab kokku panna dream-team’i, kellega koos võib ka pärast laagrit luurele minna.
AEG
Eellaager: 10.-13.07.2015 / Laager: 14.-19.07.2015 / Järellaager: 20.-22.07.2015
MEESKOND
Info – gaidijuht Mariliis Kolk, mariliiskolk@gmail.com, +372 5623 7330
Laagripealik – skaudijuht Kristjan Kruus, kristjank@skaut.ee, +372 525 1531
Laagripealiku parem käsi – gaidijuht Maria Bulak, maria.bulak@gmail.com, +372 5354 2577
Programm – skaudijuht Sander Lillemäe, sanderlillemae@gmail.com, +372 5698 3085
INFO
http://gaidid.ee/content/baltic-jamboree-ancient-games
www.balticjamboree2015.ee
https://www.facebook.com/BalticJamboree2015
TEGEVUSKAVA

Jüripäeva transporditoetus

Hea meel on teatada, et sel aastal on taas võimalik katta õigeaegselt Jüripäevale registreerinud ESÜ liikmete
transpordikulud. Ühise transpordi paremaks planeerimiseks palume üksustel võimalikult varakult teatada osalejate
arv ning soovitava sõidu alguskoht majandus@skaut.ee. Samuti korrata see info üle registreerimisel.
NB! Jüripäevale soodusregistreerimise tähtaeg on 01.04.2015! Vaata täpsemalt eelmistest uudistest.
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WOSMi UUDISED

Job Opportunity at the European Scout Office, Brussels: Projects Support Assistant
The European Regional Office of the World Organization of the Scout Movement (WOSM), based in Brussels
(Belgium), is seeking a Projects Support Assistant to work on project and event administration. The person will also
be responsible for matters concerning the administrative tasks of our office, which supports European Scouting in
its relationships with the European Institutions and their funding sources.
The position is a junior position, providing support in all areas of our operations including the office based in
Geneva (Switzerland).
A limited amount of travel within Europe will be required.
If you are interested, make sure that your application (including a letter of motivation and a curriculum vitae)
reaches the European Regional Office (europe@scout.org) by Tuesday, 7 April 2015 at the latest. Shortlisted
candidates will be advised by 8 April and interviews will be held in Brussels on Wednesday, 15 April 2015 for a start
as soon as possible.
 http://www.scout.org/sites/default/files/pagesection_files/WOSM_Europe_JobVacancy2015_ProjectSupport
Assistant_JobDescription_EN.pdf
 http://www.scout.org/sites/default/files/pagesection_files/WOSM_Europe_JobVacancy2015_ProjectSupport
Assistant_PersonSpecification_EN.pdf

VÄLISLAAGRID

Charnwood 2016
Below is the costs of the camp which are now available. Please note this DOES NOT include any food, transport to
and from the site, equipment etc.
 Youth Participants – £165.00 central fee.
 Staff or Leader – £45.00 central fee.
Youth Participants – Central Fee includes access to appropriate activities plus wristband, necker, t-shirt and badge.
Staff or Leader – Central Fee includes Staff specific evening activities plus wristband, necker, t-shirt and badge.
There will also be a catered and a non catered option offered.
We would love to welcome Scouts from Estonia to Leicestershire!
If you have any questions, please do not hesitate to contact us,
Lynsey (Scouts) & Sylvia (Guides)
International Team Managers
Vaata täpsemalt selle laagri kohta eelmistest uudistest. Leicestershire asub Suurbritannias.

Soome suurlaager Roihu 2016









20.-28.07.2016
Evo laagriala Lõuna-Soomes Hämeenlinna lähedal
15 000 osalejat
Vanus 12+
Osavõtumaks 220-290€
Täpsem registreerimise info – oktoober 2015
Registreerimise algus november 2015, lõpp detsember 2015
Jälgi uudiseid:
http://www.roihu2016.fi/in-english
https://www.facebook.com/Roihu2016
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TÄHTSAD TÄHTAJAD …


31.03.2015 – soodusregistreerimise tähtaeg suvisele Balti jamboreele (14.-19.07.2015 Tagametsas)



01.04.2015 – hundu- ja skaudijuhi koolitusele registreerimise tähtaeg (17.-19.04.2015 Harjumaal)



01.04.2015 – soodusregistreerimise tähtaeg Jüripäevale (24.-26.04.2015 Pärnus)



15.04.2015 – Tagametsa talgutele registreerimise tähtaeg (02.-03.05.2015 Tagametsas)



01.05.2015 – soodusregistreerimise tähtaeg RSMi hundulaagrisse KEKO (02.-05.07.2015 Tagametsas)

TEADETETAHVEL …

ESÜ NOORTEPROGRAMMI
KOORDINAATOR
LIISA MÖLDER
KohtumisENI
NÕUPÄEVADEL
28.-29.03.2015
TALUS!

E-post: koordinaator@skaut.ee
Tel: 5694 2310

Hello from Germany!
Soome skaudineiud
otsivad eesti giidi
Neli ränduriealist Helsingi skauti plaanivad juunis seoses Scout
Interrailiga ka neli päeva Eestis aega veeta (01.-04.06.2015), et siis
edasi Lätti suunduda. Eestis soovivad nad võimalusel tutvuda
mõne kohaliku skaudiga, kellel oleks võimalik tutvustada natuke
kohalikke kombeid.
Kui Sul on huvi leida Soomest skaudisõpru või Eestit tutvustada,
võta ühendust Hanna Laaksoga – laakso.hanna@yahoo.com

I am a scout leader in a small town in the west of Germany. From April 7th
to April 11th me and my Rovers (four boys aged 16 and 17) will be visiting
Tallinn. We would like to meet Estonian Rovers and/or other Estonian
scouts. Further we are looking for accomodation still. We would
appreciate, if there was any chance that we could stay with the Estonian
scouts during the mentioned period. Probably there is a chance to
accomodate us in some group rooms or similar locations.
I hope to hear from you soon.
Best wishes,
Bene
b.poetters@gmail.com

Kui ühendust võtad, oleks ka välissuhete juht õnnelik, kui saad
sellest teada anda international@skaut.ee

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

