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ESÜ UUDISED
Läbi skautluse paremaks!

KÜLALISED JA KÜLASTUSED


Vana aasta lõpus võttis meiega ühendust noormees Mikk Andresen
kirjutades, et on leidnud ja kokku kogunud oma vanaisa
Demetrius Andreseni ning temaga koos skaudelnud
Heino Anniku skaudiasjad ning soovib need
„pärandada“ säilitamiseks Eesti Skautide Ühingule.
Nüüdseks on asjad jõudnud ka kontorisse sisaldades
väga põnevaid leide eelmise sajandi keskpaiga VälisEesti skautide tegemistest peamiselt Rootsis – pildid,
päevikud, matkaraamatud, taskuteatmikud, laagriraamatud, aga ka laagrimärkide kogu, skaudivorm,
skaudinuga jms. Suur aitäh väärika ajaloo jagamise eest!
Säilitame selle ja teeme mõnel ESÜ üritusel ka näituse.

Pildiline meenutus siinkohal aga veelkord ka
juhatuse liikmete Siimu ja Karolini külaskäigust Sakala
üksuse koolilaadale 15. detsembril 2014, kus skaudid
müüsid omatehtud puidust skautliku sümboolikaga
lõikelaudu jm. Hä-hä-hästi tehtud! Pildil koos Siimu ja
Karoliniga Sakala üksuse asutaja Viacheslav Chernykh.

Fotod: Viacheslav Chernykh

TULEVASED ÜRITUSED

Balti jamboree 2015 Tagametsas
Tuleval suvel leiab aset Balti jamboree Eesti skautidele ja gaididele juba ammu armsaks
saanud Tagametsas, kuhu lisaks eestlastele on oodatud lätlased ja leedukad ning
üllatuskülalised kaugemaltki Euroopast. Huvi on üles näidanud ka näiteks rootslaste,
sakslaste ja poolakate esindused.
Osalejaid oodatakse laagrisse ligi 700, alates 11 eluaastast ja inglise keele oskus
tuleb igati kasuks. Seega, kõik varakult seljakotti pakkima ja keeli harjutama, et suvel
rõõmsalt Tagametsas kohtuda! Kohtade arv on piiratud ning osalema pääseb „kesees-see-sees“ meetodil.
Skautidel ja gaididel ning nende sõpradel, kel vanust üle 18 aasta, on võimalus
panustada korraldusmeeskonda saades seeläbi väärt kogemus laagri korraldamisel – ehitamisel,
söögivalmistamisel ja tegevuste läbiviimisel. Üheks meeskonda kuulumise tingimuseks on osalemine ka eel- või
järellaagris ning kõigil vabatahtlikel tuleb täita vabatahtliku tegevuse leping. Kasuta võimalust ja tule
korraldusmeeskonda! Ära mõtle kaua, sest meeskonda saavad 75 kiiremat.
Eellaager: 10.-13.07.2015
Laager: 14.-19.07.2015
Järellaager: 20.-22.07.2015
Laagrisse registreerimine on avatud! Osavõtumaksude ja registreerimise kohta vaata täpsemalt ESÜ kodulehelt:
http://www.skaut.ee/yritus/?id=400426#vaata
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Elu koosneb unistustest ehk Jüripäev 2015 Pärnus
Me kõik unistame millestki siin elus ja kui sa ei elaks, siis ei saaks ka unistada. Kuid päris mitmete inimeste skautlik
unistus on kindlasti olnud gaidide ja skautide ühine Jüripäeva tähistamine. Pärnumaa Skautide ja Gaidide Maleval
on rõõm anda teada, et saame omalt poolt sellesse panustada ning täita nii enda kui teiste unistajate unistuse.
Täpselt nii kindel nagu saab olla selles, et üks aastaaeg vaheldub teisega ja selles, et vihmale järgneb selge taevas,
oleme meie kindlad, et saab olema vahva. Teame, et kui sa natuke aega looduses veedad, oled kohe tüki parem
inimene. Üks kõigile tõelistele matkasellidele omane ühine joon muidugi on, et nende sisemaailm on rikkam ja
silmaring laiem kui muudel inimestel.
Kellelegi pole ju saladus, et metsas lõkke ääres veedetud aeg pole kunagi maha visatud, see on aeg, mille olete
kasutanud äärmiselt arukalt.
AEG:
24.-26.04.2015
KOHT:
Pärnu
OSALEJAD/SIHTGRUPP:
Kõik Eesti Skautide Ühingu ja Eesti Gaidide Liidu liikmed, samuti skaudid välisriikidest, eelkõige
Soomest ja Lätist.
TEGEVUS/EESMÄRK:
Kavas on kõik traditsioonilised Jüripäeva toimetused eesotsas matkamängu ja paraadiga. Meenutame
seda, mis on elus tegelikult tähtis ja vaatame tegevustega üle oma tõekspidamised valitud rajal.
Pöörame tähelepanu kõigele ja kõigile, mis teeb gaidlusest ja skautlusest selle, mida meie sellelt
ootame. Loomulikult saame Jüripäeval teha peaproovi ühisele suurele suvelaagrile. Kogu info aga
täpsustame jooksvalt ja lubame, et jätame midagi ka saladuseks.
TRANSPORT: Täpsustamisel.
ÖÖBIMINE: Toimumiskohas.
REGISTREERIMINE:
Aadressil info@skaut.ee hiljemalt 01.04.2015, teatades osalejate nimed, üksuse ning vastutava juhi
nime. Mitteliikmete registreerimisel lisada osaleja vanus ja lapsevanema kontakttelefon.
Selleks, et tagada endale organisatsiooni poolt tellitud transport, registreeri ennast varakult
ära!
OSAVÕTUTASU:
Kuni 01.04.2015 ESÜ liikmetele 10€ (mitteliikmetele 15€).
01.04.-17.04.2015 ESÜ liikmetele 15€ (mitteliikmetele 20€).
Kohapeal kõigile 25€.
Osavõtumaksu palume kanda Eesti Skautide Ühingu arvele SEB pangas EE581010022049447003.
Selgituseks märkida “Jüripäev", üksuse nimi ning osalejate nimed, kelle eest raha üle kantakse.
Peresoodustus, kui ühest perest on mitu osalejat – pere teisele liikmele 80% kehtivast hinnast ning
kolmandale ja enamale pereliikmele 60% kehtivast hinnast.
KORRALDAJA: Pärnumaa Skautide ja Gaidide Malev
WWW:
http://www.skaut.ee/yritus/?id=400433#vaata
NB! Lapsevanemad, jälgige oma lapse üksusest/skaudijuhilt tulevat infot üritusele registreerimise ja osavõtutasude
maksmise kohta! ESÜ Uudistes/kodulehel toodud infos on üldjuhul kirjas registreerimine ja tasumine otse ESÜle,
mis on enamasti mõeldud skaudijuhtidele, kes on oma üksuse sees raha juba eelnevalt kokku kogunud ning
registreerivad kogu üksuse korraga. Nii on üksuste juhtidel olemas ülevaade, kes-kus osalemas ja samuti ESÜ
büroos lihtsam järge pidada. Juhul, kui lapsevanemana teete siiski ülekande otse ESÜ arvele, märkige palun
selgitusse kindlasti lapse nimi ja üksus!
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Hundu- ja skaudijuhi koolitus
AEG:

23.-25.01.2015 (koolitus algab reedel kell 19.00 ja lõpeb pühapäeval kell 14.00; laupäeva hommikul
alustame kell 8:30 ja uue ESÜ skaudiprogrammi tutvustav osa toimub ajavahemikul kell 12.50-15.20)
KOHT:
Vääna Külakoda
OSALEJAD/SIHTGRUPP:
Kõik täiskasvanud alustavad või hiljuti alustanud skaudi- ja hundujuhid.
NB! Koolitus sisaldab ka ESÜ uue skaudiprogrammi tutvustust, mis on mõeldud kõikidele ESÜ
skaudijuhtidele – laupäeval kell 12.50-15.20 (osalemine tasuta).
TEGEVUS/EESMÄRK:
Kursuse eesmärk on anda uutele skaudijuhtidele esmaseid teadmisi skautlusest ja näpunäiteid, kuidas
skautlikku tegevust plaanida ja läbi viia. Tähtis on anda kõikidele osavõtjatele võimalus ise ette
valmistada ja läbi viia koonduseid ning koos pärast toimunut analüüsida.
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; 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).
TRANSPORT: Omal organiseerimisel.
ÖÖBIMINE: Koolituskohas.
REGISTREERIMINE:
http://goo.gl/forms/Szl1VB0U50 hiljemalt 15.01.2015.
OSAVÕTUTASU:
10€ (sisaldab materjale ja toitlustust).
Osavõtutasu kanda Eesti Skautide Ühingu kontole SEB pangas: EE581010022049447003. Selgituseks
märkida „Skaudijuhi koolitus“ ja osaleja nimi.
KAASA:
Paber-pliiats, magamiskott- ja matt, rõõmus tuju ja toidunõud.
WWW:
https://www.facebook.com/events/1605259049696714/

ESÜ PROJEKTID

Nii nagu varasemalt lubatud sai, anname väikese ülevaate projektidest, millega ESÜ hetkel seotud ja tegelemas on.

KÜSK – ESÜ koolituskeskuse projekt
KÜSKi ehk Kodanikuühiskonna Sihtkapitali vabaühenduste arenguhüppe toetuse abil on ESÜ loomas oma juriidilist
koolituskeskust, millel on Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusluba ja mis pakub koolitusprogrammi nii ESÜ
skaudijuhtidele kui ka väljastpoolt skautlust sihtgrupile, kelleks on noorsootöötajad, noortega töötavad
vabatahtlikud, lapsevanemad jt.
Koolituskeskuse pikaajaliseks eesmärgiks on saada tunnustatud koolituskeskuseks, mis teeb koostööd erinevate
oma ala ekspertide, organisatsioonidega ning ülikoolidega pakkudes taskukohaseid ning kvaliteetseid koolitusi nii
noortele kui täiskasvanutele.
Koolituste teemad varieeruvad vastavalt vajadusele/nõudlusele ning sihtgruppide huvidele, näiteks hüperaktiivsus,
ürituste korraldamine ja projektijuhtimine, (eri)pedagoogika, mängukoolitus, karjääri planeerimine, laagrikasvataja ja
-juhataja koolitus, ronimiskursus jne.
Projekti kestvuseks, mille käigus valmib koolituskeskuse äriplaan ja arengukava, vormistatakse olemasolevad
koolituskavad, luuakse koolitajate andmebaas ning toimub ESÜ liikmetele koolitajate koolitus, on 01.04.201430.04.2015.
ESÜ-poolne projektijuht on Sirje Pool.
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TESA – Alko ja suitsetamine on OUT
TESA ehk Terve Eesti Sihtasutus koos nelja noorteorganisatsiooni ning Sina-Mina Perekoolitusühinguga viib
projekti raames ellu üleriigilise alkoholivastase sotsiaalkampaania eesmärgiga vähendada riskikäitumist, parandada
rahvatervist ja edendada tervislikke eluviise. Projekt kannab koondnimetust Joome poole vähem ning jaguneb
sihtgrupiti kolmeks tegevuste kogumiks – laiem avalikkus (sõnum „Joome poole vähem“), noored vanuses 11-18
eluaastat (sõnum „Alko ja suitsetamine on OUT“) ning lapsevanemad (sõnum „Sõltuvusained ja lapse areng.“). Kõigi
tegevuste koordineeritud eesmärk on muuta Eestis valitsevad sotsiaalseid norme alkoholijoomisega seoses
vähendades järk-järgult tolerantsust 1) purju joomise ning 2) alaealiste alkoholi ja tubaka tarvitamine suhtes.
Projekti laiem eesmärk on ellu kutsuda kasvav sotsiaalne liikumine, mis mõjutab alkoholi tarbimist puudutavaid
kirjutamata ja ka kirjutatud reegleid inimeste lähikonnas, organisatsioonides ja ka kohalikus kogukonnas ka
edaspidi. Normatiivse keskkonna muutus võib tulevikus mõjutada ka ühiskonna suhtumist alkoholipoliitikasse ning
edu korral viia alkoholi tarbimise ning sellest tulenevate kahjude (depressioon, suremus, kuritegevus) vähenemiseni.
Projekti partneriteks on Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts, Eesti Väitlusselts, SA Domus Dorpatensis, Eesti Skautide
Ühing ning Perekeskus Sina ja Mina.
ESÜ rolliks antud projektis on aidata kaasa nn harta väljatöötamises noorteorganisatsioonidele ja korraldada
09.05.2015 konverents noorte tervisekäitumise teemal ning harta tutvustamiseks.
Norra on Norra toetuste kaudu rahastanud projekti 221 100 euroga. Eesti riigi kaasfinantseering on 39 000 eurot.
Projekt kestab ajavahemikul 01.09.2014-31.12.2015.
ESÜ-poolne projektijuht on Sirje Pool, kaastegevad ESÜ ENLi kontaktisik Laura Õigus ja Kristjan Pomm.

ESÜ LIIKMEKS OLEMINE

Uus aasta on alanud ja uued skaudiüritused tulemas, mistõttu on hea aegsasti üle kontrollida nii enda kui oma
üksuse liikmete liikmemaksu tasumise staatus ja kui on uusi liikmeid juurde tulnud, siis ka nende liikmeks astumise
ankeedi esitamine.
Käesolev ESÜ majandusaasta algas 01.10.2014 ja lõpeb 31.12.2015. Seoses majandus-/tegevusaasta
muutumisega kalendriaastapõhiseks, on käesolev tegevusaasta erandina 16 kuud pikk. Alates 2016. aastast on
tegevusaasta pikkuseks taas traditsiooniliselt 12 kuud (01.01.-31.12.2016).
2014/2015 tegevusaastal on liikmemaksu summa 5€. Kui ühest perest on rohkem liikmeid, siis kehtib
peresoodustus – teine pereliige maksab 4€, kolmas 3€, neljas ja kõik järgmised 2€.
Juhul, kui Sinu üksuses on skaute/hundusid, kellel ei ole võimalik liikmemaksu tasuda, siis on võimalik küsida nende
kohta liikmemaksu vabastust. Selleks saada kiri info@skaut.ee. Liikmemaksuvabastust on võimalik küsida ka
täisealiste liikmete kohta (sh iseenda). Küll aga peavad täisealised liikmed igal aastal uue avalduse kirjutama.
Juhul, kui aga Sulle ESÜ tegevus meeldib ning soovid tasuda ESÜle rohkem kui tegelik liikmemaksu hind on, siis
ülempiiri sellel ei ole. Toetajaliikmemaks algab 10€-st.
ESÜ liikmemaks ei kuulu tagastamisele.
Liikmemaksu info: http://skjkr.skaut.ee/doku.php?id=asjaajamine:esue_liikmemaks
Liikmete andmebaas: http://reg.skaut.ee/ (juurdepääs juhtidel)
Liikmeks astumise avaldused: http://skjkr.skaut.ee/doku.php?id=asjaajamine:esue_registreerimislehed

ESÜ POSTILOENDID

ESÜl on kaks postiloend ehk ingliskeelse nimetusega list’i:
1. Uudised jm info saadetakse postiloendisse infolist@skaut.ee. ESÜ infolistiga liitumiseks saada e-kiri aadressile
infolist-subscribe@skaut.ee. Listist lahkumiseks saada kiri aadressile infolist-unsubscribe@skaut.ee.
2. ESÜ sisene/juhtidele mõeldud info edastamiseks on postiloend juhid@skaut.ee. Postiloendisse on lisatud kõik
täiskasvanud liikmed, kes on tasunud oma liikmemaksu käesoleval või eelmisel tegevusaastal. Üksuse juhi
nõusolekul/soovil võib lisada postiloendisse ka teisi aktiivseid ESÜ liikmeid. Postiloendi eesmärgiks on jagada
organisatsioonisisest informatsiooni (nt üldkogu materjal, nõupäevade protokoll). Kui tead kedagi, kes tahaks listi
kuuluda, anna teada info@skaut.ee!
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TÄHTSAD TÄHTAJAD …


15.01.2015 – registreerimine hundu- ja skaudijuhi koolitusele, mis mõeldud kõikidele alustavatele või hiljuti
alustanud hundu- ja skaudijuhtidele vanuses 18+ (23.-25.01.2015 Väänas)



01.02.2015 – registreerimine Rävälä Skautide Maleva poolt korraldatavale salgajuhtide kursusele, mis
mõeldud kõikidele ESÜ liikmetele vanuses 12-16/18 (15.02.2015 Tallinnas)



30.03.2015 – soodusregistreerimise tähtaeg suvisele Balti jamboreele (14.-19.07.2015 Tagametsas)



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

TEADETETAHVEL …
ESÜ KALENDRID
Kes soovib saada lisaks veel endale või
skautlikuks kingituseks heale koostööpartnerile/
sõbrale ESÜ 2015. aasta skaudikalendrit, siis
"The mediocre teacher

kontorist saab. Võta ühendust info@skaut.ee või

tells. The good teacher

telefonil 646 6530.

explains. The superior
teacher demonstrates.
The great teacher
inspires."

...
William Arthur

ÜKSUSE TEGEMISED

Ward

Kui sinu üksuses või piirkonnas toimub midagi
põnevat, millest võiks teada anda või kuhu
kutsuda ka teisi skaute/huvilisi, anna sellest

AJAKIRI HEA KODANIK
Ilmunud on ajakirja Hea Kodanik uus number:
http://ngo.ee/ngo/8/article/9636
Otselink skautlusega seonduvale artiklile:
http://ngo.ee/ngo/8/article/9592

teada infojuht@skaut.ee – paneme teate
teadetetahvlile või uudise uudistesse!
Või kui teil on juba toimunud mõni vahva
sündmus, mida teistega jagada, tee sellest
lugu, lisa juurde mõni pilt ja saada samale
aadressile – ajakiri Eesti Skaut ootab lugusid!

Head lugemist!

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

