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ESÜ UUDISED
Läbi skautluse paremaks!

NOORSOOTÖÖ ARUTELUPÄEV NARVAS

Reedel, 23. jaanuaril, toimus Narvas Briti suursaadik Chris Holtby initsiatiivil arutelupäev noorte ettevõtlikkusest ja
noorsootööst. Esinejateks olid professor Howard Williamson Lõuna Walesi Ülikoolist, Dmitri Burnašev Integratsiooni
ja Migratsiooni Sihtasutusest, Tauno Vanaselja Swedbank’ist, Edgar Schlümmer Eesti Noorsootöökeskusest, Hirvo
Surva rahvusooper Estoniast ning haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski.
“Noorte üleminek hariduse omandamiselt tööturule on keeruline tee paljude noorte jaoks kogu Euroopas, sh nii
Eestis kui ka Suurbritannias. Mul on väga hea meel, et juba teist korda toimub arutelupäev, mis toob kokku
noorsootööga tegevad inimesed, ettevõtjad, avaliku sektori esindajad ja ka noored, et koos otsida võimalusi kuidas
muuta tööturule üleminek nii sujuvaks kui võimalik – mis omakorda muudab meie ühiskonnad konkurentsivõimelisemaks ning majanduslikult optimaalselt jätkusuutlikuks“, ütles Briti suursaadik Chris Holtby.
Arutelupäev toimus Briti Suursaatkonna, Haridus-ja Teadusministeeriumi ja Eesti Skautide Ühingu koostööna. Üritus
toimus Narva kindluses. ESÜst olid osalemas Kristjan Pomm, Mikk Leedjärv, Laura Õigus, Kristi Loide, Sirje Pool,
Mihhail Tint ja Narva skaudid.
Mõned nopped esinejate ettekannetest:

Foto: Mikk Leedjärv

Professor Howard Williamson:
Noorsootöös ei ole vaja leiutada jalgratast, vaid
vaadata, kuidas samu või sarnaseid probleeme on
erinevates riikides varasemalt lahendatud. Samad
noortega seotud teemad on olnud aktuaalsed
juba enam kui 40 aastat.
Formaalne ja mitteformaalne haridus peavad
käima käsikäes, aga mitte kokkuliimitult.
Positive outcome is the key …
Dmitri Burnašev:
Kõige suurem enese alahindaja on inimene ise ja
seda just võõras keskkonnas – ei tohi ennast
alahinnata.
Oluline on, kuidas noor ise ennast määratleb ja
kuidas me laseme noorel ennast määratleda.
Kõige paremini suudame mitte-eestikeelseid
noori ühiskonda integreerida just läbi noorsootöö,
et nad ei tunneks ennast Eestis elades „võõrana“.

Jevgeni Ossinovski:
Koolid tuleb teha noortele huvitavamaks. Need koolid, kus on paremad suhted nii õpilaste kui õpetajate vahel ning toimivad ka
aktiivsed koolivälised tegevused, omavad ka paremat akadeemilist taset.
Tauno Vanaselja:
Tihtipeale on tänapäeva noortel, kes tööle kandideerivad, küll tugev akadeemiline taust, aga väga vähesed juhtimis- ja
suhtlemisoskused. Suureks abiks ja eeliseks tööturule sisenemisel on noore varasem kogemus õpilasfirmas või mõnes
noorteorganisatsioonis tegutsemisel.
Edgar Schlümmer:
Ärme raiskame aega enese müümisele, vaid tegutseme ja siis näevad meid ka teised.
Noorele tuleb edasi anda teadmine, et ta on vaba oma otsustes, aga kõik tema otsused mõjutavad teda või tema lähedasi
tulevikus. Noorsootöö roll on aidata noorel näha suurt pilti.
Hirvo Surva:
Oluline on mitte ära unustada, et me tegeleme ja töötame inimestega, kellel on hing ja emotsioon.
Tähtis on noortes näha koostööpartnerit, mitte õpetaja-õpilase suhet.
Huvitegevuses osalemine on tähtis, mis annab ka meeskonnatöö kogemuse edasiseks eluks.
Kui hing ja emotsioon ei saa noorena välja tulla, ei kasva noorest harmoonilist inimest.
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TULEVASED ÜRITUSED
ESÜ tegevuskava

Kuna ESÜ kodulehte ootab ees uuenduskuur, siis asendub see õige pea ajutise versiooniga, kus on kirjas kontaktid,
käsiraamat ja mõned juhatavad lingid täpsema info juurde. ESÜ tegevuskava on üle kantud ESÜ Facebooki lehele
Ürituste alla, et oleks kogu tegevuskava ühes kohas koos, mis aitab vältida samaaegsete ürituste planeerimist.
Kõik tegevuskavas olevad Rävälä maleva üritused on hallatavad Rävälä maleva poolt, mis tähendab, et ESÜ
tegevuskavas on ürituse kohta ainult mainitud lühiinfo ning üritusel on olemas Facebookis ka päris oma lehekülg,
millele viitab vastava ürituse sisukirjelduses järgmine algus koos lingiga vastavale lehele:
ÜRITUSE KODULEHT
**************************************************************************************************************************
NB! Osalemise klikid, küsimused-vastused-kommentaarid lisage palun ürituse kodulehele, kust leiate ka
korraldajate poolt täiendatava jooksva info antud ürituse kohta:
https://www.facebook.com/events/782016535169469/
**************************************************************************************************************************
Kui uus koduleht saab valmis, on tegevuskava edaspidi ka sealt taas täies mahus kättesaadav. Seniks aga Facebook:
https://www.facebook.com/skaudid/events

Balti jamboree 2015 Tagametsas
Suur suvelaager ootab!
AEG:
Eellaager: 10.-13.07.2015
Laager: 14.-19.07.2015
Järellaager: 20.-22.07.2015
KOHT:
Tagametsa
OSALEJAD/SIHTGRUPP:
Skaudid ja gaidid nii Eestist, Lätist, Leedust kui mujalt maailmast.
VANUS:
Osalejad 11+, korraldajad/abilised (IST) 18+.
TEGEVUS/EESMÄRK:
Laagri teema on „Ancient Games" ehk muistsed mängud, mille kaudu õpivad osalejad skautlikule
meetodile omaselt ehk tegevuses osalemisega balti rahvaste ajaloo ja traditsioonide kohta. Proovile
saavad end panna nii tulevased olümpiasportlased, tulised võitlejahinged kui ka rahulikumad
tegelased.
TRANSPORT: Täpsustamisel.
ÖÖBIMINE: Oma telkidega.
REGISTREERIMINE:
Vt https://www.facebook.com/events/313478432166145/
OSAVÕTUTASU:
Aeg panna sahtlisse hoiule 20€, et märtsi lõpuks 60 kokku saaks.
Vaata täpsemalt: https://www.facebook.com/events/313478432166145/
KORRALDAJA: Eesti Skautide Ühing ja Eesti Gaidide Liit
Kõigest kaks kuud on veel jäänud mahti registreeruda suurde suvelaagrisse soodusosavõtutasuga! Aga
viimasele minutile ei tasu seda toimingut jätta, kuna kohtade arv laagris on piiratud – kes ees, see laagris!

Jüripäev 2015 Pärnus
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.
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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
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!

EDUTUSED JÜRIPÄEVAL

Kevad ei ole enam kaugel ja sellega seoses ootame teie üksuste tublide hundude, skautide ja vanemskautide kohta
edutusesildisi, et kõikidele tublidele Jüripäeval märgid üle anda. Edutusesildised palume allkirjastatult saata
hiljemalt 01. märtsiks aadressil info@skaut.ee või postiga ESÜ postiaadressile PK 260, Tallinn 10503.
Jüripäeval antakse edutusi üle ainult hundudele, skautidele ja vanemskautidele (täiskasvanud skaudijuhtide
edutamine toimub sügiseti Tänuõhtul), kes on käesoleval aastal aktiivsed ESÜ liikmed (st esitatud on ESÜle regleht ning tasutud 2014/2015 tegevusaasta liikmemaks).
Kui juhatus on kinnitanud edutusettepanekud, tuleb edutusesildise tegijal edutusmärk enne Jüripäeva välja osta.
Edutusesildiste blanketid leiad Käsiraamat > Asjaajamine > Edutused ESÜs:
http://skjkr.skaut.ee/doku.php?id=asjaajamine:edutused_esues

Hundu- ja skaudijuhi koolitus
Planeeritud hundu- ja skaudijuhi koolitus jäi 23.-25. jaanuaril registreerunute vähesuse tõttu ära. Aga
kuna kindlaid huvilisi oli omajagu, kellele see konkreetne aeg lühikese etteteatamise tõttu seekord lihtsalt
kalendrisse ei sobinud, siis otsustasime koolituse edasi lükata ja kõikide kontakti võtnud huvilistega
enamusele sobiva uue toimumisaja kokku leppida. Seejärel saadame välja uue info koolituse toimumisaja
kohta, kuhu saavad registreeruda kõik huvilised.
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RSM Salgajuhtide Kool V
AEG:
KOHT:

15.02.2015 kell 10.00-18.00
Tallinn, Kaarli Kool (Toompuiestee
4, sissepääs Kaarli pst 8 maja kõrvalt)
OSALEJAD/SIHTGRUPP:
Skaudid ja vanemskaudid üle Eesti
kõikidest üksustest vanuses 1216/18 eluaastat.
TEGEVUS/EESMÄRK:
Salgajuhtide kooli eesmärk on anda
noortele esmast juhtimise koolitust.
Kursus annab noorele ülevaate
salgajuhi rollist salgas kui ka rühmas,
teadmisi ja oskusi koonduste ja
kavade
koostamisest
ning
läbiviimisest. Läbi praktilise tegevuse
Foto: Maimu Nõmmik
annab kursus võimaluse noorel
arendada
oma
esinemise
oskusi
õmmi
harjutades oma eakaaslaste ees koonduste läbiviimist. Salgajuhtide kooliga võib liituda igal osal
olenemata sellest, kas eelmised osad on läbitud või mitte.
TRANSPORT: Omal organiseerimisel.
REGISTREERIMINE:
http://goo.gl/forms/6efOf7Rebo hiljemalt 01.02.2015
OSAVÕTUTASU:
ESÜ liikmetele 2€. Osavõtutasu kanda Rävälä Skautide Maleva kontole: EE531010220009135018.
Selgituseks märkida „SJK V“ ja osaleja nimi.
KAASA:
Paber-pliiats, toidunõud.
KORRALDAJA: RSM/Maimu Nõmmik
LISAINFO:
maimu@skaut.ee
WWW:
https://www.facebook.com/events/782016535169469/

Kajaka SALGA KOOLITUS USAS jA KANADAS 2015

Hea meel on teada anda, et Ameerika-Eesti Heatahtlik Selts (EABS) korraldab sel aastal taas „Kajaka” programmi.
Kajaka salgas on traditsiooniliselt neli liiget – üks skaut, üks gaid, üks noorkotkas ja üks kodutütar. Programmi
kestus on kolm nädalat ja see toimub ajavahemikul 06.-26.08.2015.
Programmi esimene osa viiakse USAs (Lakewood/New York) ja praktiline osa Kanadas Kotkajärvel laagris Rahvakett
(15.-22.08.2015), kus täidetakse all-laagri juhi rolli. Õppeprogrammi raames käsitletakse nii skautlikke kui
juhtimiskoolituse teemasid. Samuti pakutakse võimalust tutvuda New Yorgi linnaga ja Toronto ümbrusega,
külastada Eesti Maju ja Eesti Arhiivi Ühendriikides ning teisi eestlaste hooneid, tutvuda Pühavaimu kirikuga
Lakewoodis ning Järvemetsa ja Kotkajärve laagrialadega.
Iga „kajakas“ peab esitama ühe tunnipikkuse ettekande, mille teemad valitakse Eestis. Samuti esitab iga „kajakas“
ettekande oma organisatsiooni ajaloost, struktuurist ja tegevustest.
EABS tasub ülemere lennupiletite ja tervisekindlustuse kulu, pakub osalejatele taskuraha, hoolitseb
ülalpidamiskulude eest USAs ning tasub New Yorgi linna külastamise kulud.
Kajaka salka saavad kandideerida 18- kuni 22-aastased ESÜ aktiivsed liikmed täites sooviavalduse ja saates selle
hiljemalt 15.02.2015 aadressile infojuht@skaut.ee.
Sooviavalduse vormi leiad Käsiraamatust uudiste lehelt: http://skjkr.skaut.ee/doku.php?id=uudised
Lõpliku valiku kandidaatide seast teeb EABS.
Õppeprogramm on korraldatud koostöös Välis-Eesti Gaidide ja Skautide Liidu peagaidi ja peaskaudiga ning USA
Eesti Skautide ja Gaidide Malevate ning Kanada Eesti Skautide ja Gaidide Malevaga.
Tuult tiibadesse!
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Maailmajamboree Jaapanis 2015

World Scout Jamboree 28.07.-08.08.2015 in Japan
In the summer of 2015, Japan will be welcoming 30 000 Scouts from all over the world to the 23rd World Scout
Jamboree. The theme for the event is "Wa – A Spirit of Unity".
The World Scout Jamboree is the largest regular event organized by the Scout Movement, and takes place every
four years. It is above all an educational event to promote peace and understanding. The World Scout Jamboree
includes a wide variety of activities and also places great importance on the everyday life and interaction on the
campsite. Participants must be 14-17 years old at the time of the event. If you are 18 or older you can take part as
International Service Team (IST, volunteer staff). You register through your National Scout Organization, and are
part of a National Contingent.
More information:
http://www.23wsj.jp
https://www.facebook.com/23WSJ2015
Bulletins in English:
Nr 1 – http://www.23wsj.jp/assets/23wsj_bulletin_01_e.pdf
Nr 2 – http://www.23wsj.jp/assets/23wsj_bulletin_02_e.pdf
Nr 3 – http://www.23wsj.jp/assets/23wsj_bulletin_03_e.pdf
Nr 4 – http://www.23wsj.jp/assets/23wsj_bulletin_04_e.pdf
Nr 5 – http://www.23wsj.jp/assets/23wsj_bulletin_05_e.pdf

Jamboreel osalemine Eesti esindusüksusega
Jamboree alguseni on jäänud vaid pool aastat. Nii mõnigi on laagrist unistanud ja seal osalemise nimel kõvasti tööd
teinud juba paar aastat. Motivatsioonikirjade tähtaeg on 01.02.2015.
Motivatsioonikirju ootame:
* Skautidelt, kes on sündinud ajavahemikul 27. juuli 1997 ja 28. juuli 2001 (ehk siis need, kes on laagri ajal vanuses
14-17). Motivatsioonikirja ootame skaudiSALKADELT.
* Ränduritelt ja täiskasvanud liikmetelt, kes soovivad osaleda jamboreel ISTna või mõnes muus rollis. Vanus peab
olema laagri alguseks 18 eluaastat.
Lisaks skaudisalkadele on jamboreest võimalik osa võtta ka üksikutel sobivas vanuses skautidel, kes liidetakse
jamboree ajaks Eesti jamboreesalgaga. Siiski ESÜ toetusele saavad kandideerida vaid skaudisalgad tervikuna.
KUI OLED SKAUDISALGA LIIGE
Kirjutage oma salgaga motivatsioonikiri, mis sisaldab:
* Miks just teie salk peaks saama minna ESÜ toatusega jamboreele?
* Kui palju asju olete teinud ja kuidas need läinud on, jamboree võistlusest?
* Kuidas finantseerite oma jamboreel osavõttu lisaks ESÜ toetusele, kui peaksite selle saama?
* Mis plaanid on teil salgana ja eraldi pärast jamboreed skautlikul teel?
* Lühike kirjeldus iga salgaliikme kohta eraldi.
KUI OLED SKAUT ILMA SALGATA
Kirjuta motivatsioonikiri, mis sisaldab:
* Miks sa tahad minna jamboreele?
* Kuidas finantseerid oma jamboree osavõtutasu (1500€)
* Mis plaanid on sul pärast jamboreed skautlikul teel?
* Lühike enese ja oma hobide ning huvide kirjeldus.
KUI OLED TÄISKASVANU
Kirjuta motivatsioonikiri, mis sisaldab:
* Miks sa tahad minna jamboreele?
* Kuidas finantseerid oma jamboree osavõtutasu (1500€) lisaks ESÜ toetusele, kui sa peaksid selle saama?
* Mis plaanid on sul pärast jamboreed skautlikul teel?
* Lühike enese ja oma hobide ning huvide kirjeldus.
* Missugust tööd tahaksid jamboreel meeleldi teha?
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Motivatsioonikirjad saatke palun hiljemalt 01.02.2015 aadressile liinaland@gmail.com. Milline skaudisalk ESÜ
toetuse osaliseks saab, otsustavad HoC ja ESÜ juhatus.
Ka need, kes ei saa ESÜ toetuse osaliseks saavad siiski jamboreel osaleda, kuid peavad maksma kogu laagri kulu –
1500€ – ise. Motivatsioonikirju ootame ikkagi ka ilma salgata osalejatelt ning täiskasvanutelt, et hoida paremini
silma peal osaleda soovijatel.
KUI OLED TÄISKASVANUD SKAUT, KES SOOVIB LIHTSALT PAAR PÄEVA JAMBOREED KÜLASTADA
Anna oma soovist teada arvestades:
* Kuni kaheööline külastus on ainult etteregistreerimisel hiljemalt 2015 märtsi lõpuks koostöös Eesti kontingendi
juhiga. Laagritasu on sel juhul skautidest külalistele 5000 jeeni päeva kohta. Külastamise aeg on piiratud. Uuri
lähemalt HoCilt.
* Ühe üksiku päeva külastus kell 9-17 maksab täiskasvanule 2000 jeeni ja lapsele 1000 jeeni. Võimalik vaid valitud
kuupäevadel. Pileteid müüakse Jamboree online poes, kui see avatakse.
Jamboree Eesti leht – www.skaut.ee/jamboree
Igasuguste küsimustega (näiteks: kas ma saan osaleda, kui ma ei ole võitlusest osa võtnud?) palun kirjutage või
helistage!
Teie HoC,
Liina Land
525 8282, liina.land@gmail.com
ESÜ toetab esindusüksuse jamboreel osalemist summas 3600€.

ENLi UUDISED

Neljandad Noorte Varivalimised tulevad!
Noorte Varivalimised on Eesti Noorteühenduste Liidu poolt neljandat korda korraldatav apoliitiline
kodanikuhariduse projekt, mis keskendub 13- kuni 20-aastaste noorte arvamusele poliitikast ja kutsub üle Eesti
kõiki 13- kuni 17-aastaseid varivalima. Varivalimised on mõeldud just noortele, sest me usume, et noored oskavad
ja tahavad maailma asjades kaasa rääkida.
Koostöös noorte ja õpetajatega üle Eesti korraldatakse varivalimiste raames Eesti eripaigus debatte, arutelusid ja
simulatsioonimänge just noortele olulistel teemadel. Noortele suunatud valimisdebattides saavad noored üheskoos
tähtsate otsuste langetajatega rääkida õiglasest valimiseast, linnastumise ja väljarände probleemidest, meedia rollist
noorte stereotüübi kujundamisel ja veel paljuski olulisest.
Osalussimulatsioon on meie projekti üks pärlites – tore rollimäng aitab noortel mõista, kuidas huvigruppide tasandil
lahendada kodukohas eksisteerivaid probleeme. Mäng õpetab kodanikkonna toimimist ning ühiskonnagruppide
omavahelise koostöö vajalikkust.
Projekt kulmineerub ikka 13- kuni 17-aastastele noortele suunatud varivalimissimulatsiooniga, kus neil on võimalus
anda oma hääl soovitud kandidaadi poolt täpselt nii nagu päris valimistel. Varivalimissimulatsioon on hea
võimalus harjutada valimas käimist – see annab kogemused ja teadmised, mistõttu on oma esimestele päris
valimistele noortel kahtlemata kindlam minna. Noorte Varivalimistel saab hääletada nii sedelhääletusel kui ka ehääletusel.
Varivalimist olulised kuupäevad:
05.-06.02.2015 – Riigikogu Simulatsioon
30.01.-15.02.2015 – Noortele suunatud valimisdebatid
16.-25.02.2015 – Varivalimissimulatsioon
Ole kursis, millal ja kus miskit toimub. Informatsiooni leiad ENLi Facebooki lehelt ning varivalimiste
kodulehelt www.varivalimised.ee.
Kohtume varivalimistel!
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Laagrikasvataja ja -juhataja pädevuste arendamise
täiendkoolitus

„Noorte eestvedamise ja ettevõtlikkuse julgustamise pädevuse arendamise võimalused laagrikeskkonnas“
Koolitus on suunatud noortelaagrite kasvatajatele, juhatajatele ja teistele noortega tegelevatele inimestele.
Koolitusel osalejatele väljastatakse tõend, et koolituse sisu vastab haridus- ja teadusministri poolt 18.07.2014
kehtestatud määrusele nr 65 „Noortelaagri ning projektlaagri juhataja ja kasvataja kvalifikatsiooninõuded ning neile
vastavuse tõendamise kord“ ning Hariduse Kutsenõukogu poolt 21.11.2012 otsusega nr 9 kinnitatud
„Noorsootöötaja kutsestandardid“. Tõend on kasutatav noorsootöötaja osakutse (laagri kasvataja või juhataja
kvalifikatsioon) pädevuste tõendamisel dokumendipõhiselt või esmatõendamisel.
Koolituse koht: Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsootöö osakond, Suur-Ameerika 35.
Korraldaja: Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, noorsootöö osakond.
Koolituse maht: 4 akadeemilist tundi.
05.02.2015 – täiendkoolitus eesti keeles:
12.00-13.00 – „Noorsootöötaja osakutse 2015. aastal – laagrikasvataja ja juhataja osakutse taotlemine ning
taastõendamine“ (Birgit Rasmussen, Eesti Noorsootöö Keskus)
13.00-13.45 – „Noorte eestvedamise ja ettevõtlikkuse julgustamise pädevuse arendamise võimalused
laagrikeskkonnas“ (Margarita Kerson)
13.45.-14.00 – Kohvipaus
14.00-14.45 – Teema jätkub
14.45-15.30 – Teema jätkub
09.02.2015 – täiendkoolitus vene keeles:
12.00-13.00 – Noorsootöötaja osakutse 2015. aastal – laagrikasvataja ja juhataja osakutse taotlemine ning
taastõendamine“
13.00-13.45 – Noorte eestvedamise ja ettevõtlikkuse julgustamise pädevuse arendamise võimalused
laagrikeskkonnas“ – Margarita Kerson. (Развитие навыков стимулирования молодежной активности и
предприимчивости в условиях детского лагеря).
13.45.-14.00 – Kohvipaus
14.00-14.45 – Teema jätkub (продолжение обучения)
14.45-15.30 – Teema jätkub (продолжение обучения)
Koolitus on tasuta.
Info ja registreerimine Tiiu Kadak 614 7496, 522 7008, Tiiu.Kadak@tallinnlv.ee
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TÄHTSAD TÄHTAJAD …


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



01.02.2015 – motivatsioonikirja saatmine Maailmajamboreele kandideerimiseks (28.07.-08.08.2015 Jaapanis)



15.02.2015 – kandideerimine Kajaka salga õppeprogrammi (06.-26.08.2015 USAs ja Kanadas)



01.03.2015 – ESÜ edutusesildiste esitamise tähtaeg



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 …

“Boys can see adventure in a dirty old duck
puddle, and if the Scoutmaster is a boys’ man
he can see it, too.”

ESÜ kontor

Robert Baden-Powell

on suletud
02.-04.02.2015.
Vabandame võimalike
ebamugavuste pärast!

Långseglingar 2015

SOOME SÕPRUSÜKSUS
Soome skaudiüksus Sipoon Hukat otsib omale
sõprusüksust, kellega suvel Eestimaal kohtuda ja
tuttavaks saada. Nad on Eestis 02.-09.08.2015,
plaanivad alguses laagerdada Tagametsas ja seejärel
natuke ka Eestis ringi sõita, nii et asukoht ei ole määrav.
Üksuse liikmed on vanuses 7-18 + juhid.

Hei ESÜ!
Sweden invites international scouts to sail
Scouts and Guides of Swedens own sailingship,
S/Y Biscaya. Perhaps Estonian scouts are
interested?
Here are some more information:
http://biscaya.scout.se/langseglingar/langsegli
ngar-2015/for-international-participants/
Be prepared!
Niklas Frideen

Kui oled huvitet, anna palun märku infojuht@skaut.ee.

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

