Tunnustusauhind „Lastega ja lastele!“

STATUUT
I Üldosa
1.1. Kord reguleerib kandidaatide esitamist ja valikut.
1.2. Laste ja lastega perede heaks tegutsevate inimeste tunnustamise eesmärk on esile
tõsta laste heaks ja toetuseks panustanud ning laste ja perede valdkonda edendanud inimesi
ja organisatsioone ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju
kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil.
1.3. Kord kirjeldab tunnustusürituse korraldamise protsessi.
II Kandidaatide esitamine
2.1. Kandidaate on oodatud esitama kõik üksikisikud, organisatsioonid ja ettevõtted.
2.2. Kandidaat võib esitada iseennast soovituskirja olemasolul.
2.3. Kandidaatide esitamiseks tuleb täita 5. maiks kandidaadi esitamise vorm õiguskantsleri
kodulehel http://oiguskantsler.ee/taotlus-tunnustusauhinnale.

III Kandidaatide esitamise kategooriad
3.1. „Lapse suur tegu“

Tunnustame lapsi,

o kes on võõrast muret nähes erilisel viisil abi pakkunud;
o kelle teo tulemusel on tekkinud uus algatus, mis mõjutab teiste laste heaolu;
o kes on oma eeskujuga kaasanud tegutsema teisi lapsi ja täiskasvanuid, muutes
sellega positiivselt teiste inimeste elu.
Kandideerima oodatakse lapsi ja noori vanuses kuni 18 aastat, kelle tegu või algatus sündis
kandideerimise aastale eelneval kalendriaastal.
3.2. „Aasta pere“
Tunnustame peresid,

o kes on loonud lapse kasvatamiseks turvalise ja arengut toetava keskkonna;
o kes oma eeskujuga on kaasanud tegutsema teisi peresid ja muutnud teiste perede

elu;

o kes tulevad edukalt toime erilistes olukordades;
o kes on käivitanud uusi ja muutusi toovaid algatusi.
Kandideerima oodatakse lastega peresid.

3.3. „Aasta tegu“
Tunnustame tegusid ja algatusi, mis on

o taganud laste kaasamise otsustusprotsessidesse;
o tehtud pidades silmas laste heaolu;
o ellu kutsutud koos lastega;
o millel on laialdane mõju lastele ja lastega peredele;
o silma paistnud uuenduslike ideede või laialdase mõjuga.

Kandideerima oodatakse üksikisikuid ja organisatsioone, kelle tegu või algatus sündis
kandideerimise aastale eelneval kalendriaastal.

3.4. „Muutuste looja“
Tunnustame muutuste loojaid, kes on

o lapsi ja lastega peresid puudutavate tegevuste ja algatustega positiivselt mõjutanud
avalikku arvamust;

o algatanud

kogukonnas,

valdkonnas

ja

ühiskonnas

olulisi

süsteemimuutusi, mille mõju on hinnatav;

o oma tegevusega muutnud lapse/noore/pere elukäiku.
Kandideerima oodatakse üksikisikuid ja organisatsioone.

3.5. „Elutöö preemia“
Tunnustame pikaajalisi tegevusi, mida iseloomustab põlvkondade ülesus

o laste heaolu ja positiivse arengu eest seismisel;
o perekonna ja vanemahariduse väärtustamisel;

ja

pikaajalisi

o laste ja lastega peredega seotud teemade nähtaval hoidmisel ühiskonnas.
Kandideerima oodatakse üksikisikuid ja organisatsioone.
IV Kategooriate väline tunnustus
4.1. Tunnustuskategooriate väliselt võib hindamiskomisjoni ettepanekul täiendavalt välja
anda eriauhindasid lapsi ja lastega peresid puudutavatele tegevustele või algatustele, mille
sisu või maht jääb kategooriate soovitatud raamidest välja.
4.2. Tunnustuskategooriate üleselt antakse eriauhind teole või algatusele, mille valivad välja
lapsed ise asjakohase hindamise käigus.
V Kandidaatide hindamine ja valik

5.1. Tunnustusauhinna kandidaatide hindamise komisjoni kutsub kokku tunnustusürituse
korraldaja.
5.2. Hindamiskomisjoni koosseisu kuuluvad algatusgruppi kuuluvate organisatsioonide
esindajad.
5.3. Kandidaatide hindamise eelduseks on, et kandidaat vastab vähemalt ühele kategooriat
kirjeldavale tingimusele.

VI Teavitamine
6.1. Hindamiskomisjoni lõplikust valikust teavitatakse kandidaate kaks nädalat enne
tunnustusürituse toimumist.
6.2. Tunnustatavate nimekiri avalikustatakse 1. juunil toimuval tunnustusüritusel.
VII Tunnustusürituse läbiviimine
7.1. Tunnustusürituse läbiviimist korraldab valdkondade ülene initsiatiivgrupp, mille liikmeid
ühendavad ühised väärtushinnangud laste heaolu tagamisel. Algatusgruppi kuuluvad MTÜ
Lastekaitse Liit, MTÜ Asenduskodu Töötajate Liit, SA Dharma, Eesti Noorsootöö Keskus,
MTÜ Lasterikaste Perede Liit, MTÜ Oma Pere, MTÜ SEB Heategevusfond, Õiguskantsleri
Kantselei ja lasteombudsman.
7.2. Tunnustusürituse läbiviimine lepitakse kokku initsiatiivgrupis.

