11 (179) / 04.06.2015

ESÜ UUDISED
Läbi skautluse paremaks!

SKAUTMASTER VALDIK KASK
Rõõm on teada anda uue liikme lisandumisest skautmasterite perre. Nimelt kaitses aprillis
Jüripäeva laagris edukalt oma skautmasteri väitekirja Valdik Kask lipkonnast Okaskannel.
Väitekirja teemaks oli Skautide püsilaagripaiga Tagametsa ohutus.
Palju-palju õnne, Valdik!

LIPUVALVE LIPUPÄEVAL TOOMPEAL

EV lipupäeva hommikusel lipuheiskamisel olid ESÜ lipuga väljas tublid Ökoskaudid. Aitäh Gregor Pihlak, Peeter
Paju ja Mark Alexander Ummelas (pildil) ning Deivis Treier ja Miron Shois!

TULEVASED ÜRITUSED
Läänemaa sügisretk 2015

Lääne Skautide Malev korraldab 29.-30.08.2015 traditsioonilise Läänemaa sügisretke. Sel korral toimub retk
süstamatkana Hiiumaa ja Vormsi vahelistel laidudele. Oodatud on kõik ESÜ liikmed ja matkahuvilised alates 15.
eluaastast. Täpsem kava ning registreerumisinfo juba järgmises infokirjas!
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Tule anna oma panus – ESÜ pakub võimalust omandada
suurepärane juhtimiskogemus!
Korralda oma unistuste üritus!

Rikastamaks ESÜ traditsioonilisi üritusi uute tuultega otsime 2016 toimuvatele üritustele peakorraldajaid. Mõtle läbi,
kas Sind huvitaks pigem veebruarikuus toimuvad Talimängud, juunis peetav Roheline päev või novembris
korraldatav Kriimsilm ning anna oma soovidest teada. Ürituse korraldajat aitab taotluse koostamisest kuni aruande
vormistamiseni noorteprogrammi koordinaator.
Kandideerijatelt ootame vabas vormis kokkuvõtet, miks ta antud üritust korraldada soovib, milline on
ideekontseptsioon ning keda plaanib korraldamisse kaasata.

Esinduslikust esinduslikum amet – lipuvalvete juht!
Oled tuttav elementaarse lipuvalves olemise korraga ning omad lipuvalves osalemise kogemust ja tunned uhkust, et
oled skaut? Tule kandideeri lipuvalve juhiks – Sinu ülesandeks on kaks korda aastas ESÜ lipuvalve organiseerimine
ning lipuvalves osalejate juhendamine. Noorteprogrammi koordinaator aitab Sind ametisse sisseelamisel kõigis
küsimustes.
Sooviavaldusi ootame kuni 15.06.2015 noorteprogrammi koordinaatori aadressile koordinaator@skaut.ee.

Seikluste andmebaas

Hea skaudijuht! Teeme koos noorteprogrammi veelgi paremaks!
Selleks, et uus noorteprogramm sujuvalt töösse rakendada saad anda ka oma panuse – mõtle läbi need seiklused
(mäng, matkapunkt vms), mida oleks huvitav teistelgi teada ja läbi teha ning saada kirjeldused Seikluste
andmebaasi lisamiseks Liisale koordinaator@skaut.ee. Seikluse kirjeldamisel too välja ka millistesse kategooriatesse
Sinu seiklus kuulub – seda saad vaadata alljärgnevast tabelist:

ENLI UUDISED

ENL-i küsitlus vabatahtliku tegevuse väärtustamisest
Panime kokku küsitluse vabatahtliku tegevuse väärtustamisest, et teada saada vastajate arvamus vabatahtlike töö
tunnustamise valdkonna peamiste teemade kohta. Teemadeks on koolides/ülikoolides vabatahtliku tegevuste
arvestamine, CV-des vabatahtliku tegevuse kajastamise tähtsustamine ja vabatahtlike seadusandluse parandamine.
Vastuste põhjal kujundame noorte arvamuse, mida oleks võimalik kasutada vabatahtliku töö valdkonna edasiseks
arendamiseks. Ootame kõiki vastama! Vastajate vahel loositakse välja kolm ENLi kinkekotti!
Ole hea ja aita meil arendada vabatahtliku töö tunnustamist.
Küsitluse leiad siit.
Lisainfo:
Liisa Tolli
liisa.tolli@enl.ee
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TÄHTSAD TÄHTAJAD …


01.06.2015 – algas registreerimine ERNA matkale (vaata täpsemalt siit)



15.06.2015 – Balti jamboreele registreerimise viimane tähtaeg, osavõtumaks 120€ (vaata täpsemalt siit)

TEADETETAHVEl …

SINU KUULUTUS SIIN?
Kui soovid enne suurt suve veel teistele skautidele
midagi edastada, siis järgmised uudised on selleks
viimane aeg enne uudiste suvepuhkust.

PÄIKENE
PAISTAB
JA LOODUS
lOKKAB …

Kirjuta: infojuht@skaut.ee

ESÜ FOTOKONKURSS!
Haara fotokas, tee kolm
fotot skautlikest hetkedest
ja võida kotitäis Kalevi
tooteid!

Neli Soome rändurit, kes on otsustanud sel aastal oma
tavalise suvepuhkuse asemel veeta kolm nädalat skautlikku
Interrail’i (rongiga rändamine) tehes, veetsid ka paar päeva
Tartus ning ööbisid ka Tartu Skaudikeskuses.
Eestist liiguvad nad edasi Poola, Saksamaale ja seal omakorda
Balkanimaadesse. Oma teel ööbivad nad skautide juures.
Niimoodi reisides on suurepärane võimalus tutvuda
teiste skautidega üle Euroopa ning tunda end
koduselt igal pool.

Lisainfo ja reeglid
uudiste lehel.

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

