TUNNUSTUSAUHIND „LASTEGA JA LASTELE“
STATUUT
I Üldosa
1.1. Tunnustusauhinna „Lastega ja lastele“ (edaspidi tunnustusauhinna) statuut reguleerib
tunnustusauhinnale kandidaatide esitamist, laureaatide väljavalimist ja tunnustusürituse
korraldamist.
1.2. Tunnustusauhinna eesmärk on tõsta esile lapsi, laste heaks panustanud inimesi ja
organisatsioone ning olulisi algatusi laste- ja perepoliitika valdkonnas.
1.3. Tunnustusauhinda annab välja valdkondade ülene initsiatiivgrupp (edaspidi initsiatiivgrupp),
mille liikmeid ühendavad ühised väärtused laste heaolu tagamisel.
1.4. Initsiatiivgrupi liikmeteks on MTÜ Eesti Asenduskodu Töötajate Liit, MTÜ Eesti
Lasterikaste Perede Liit, MTÜ Lastekaitse Liit, MTÜ Oma Pere, MTÜ SEB Heategevusfond,
Vabariigi Presidendi Kantselei ja Õiguskantsleri Kantselei.
1.5. Initsiatiivgrupp korraldab tunnustusürituse ning võib vajadusel kaasata tunnustusürituse
korraldamisse teisi asutusi ja organisatsioone.
1.6. Tunnustusürituse korraldus lepitakse kokku initsiatiivgrupis.
II Kandidaatide esitamine
2.1. Kandidaate saavad esitada kõik üksikisikud ja organisatsioonid, sh asutused ja ettevõtted.
2.2. Kandidaat võib esitada iseennast.
2.3. Kandidaatide esitamiseks tuleb täita kandidaadi esitamise vorm Õiguskantsleri Kantselei
kodulehel. Esitamise tähtaja määrab initsiatiivgrupp.
III Kandidaatide esitamise kategooriad
3.1. „Lapse suur tegu“
Tunnustatakse lapsi,
● kes on võõrast muret nähes erilisel viisil abi pakkunud;
● kelle teo tulemusel on tekkinud uus algatus, mis suurendab teiste laste heaolu;
● kes on oma eeskujuga kaasanud tegutsema teisi lapsi ja täiskasvanuid, muutes sellega
positiivselt teiste inimeste elu;
● kes on erakordselt panustanud kogukonna arengusse.
Kandidaatidena võib üles seada lapsi ja noori vanuses kuni 18 aastat.
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3.2. „Muutuste looja“
Tunnustatakse muutuste loojaid,
● kes on lapsi ja lastega peresid puudutavate tegevuste ja algatustega positiivselt mõjutanud
avalikku arvamust;
● kes on algatanud kogukonnas, valdkonnas või ühiskonnas olulisi ja pikaajalisi muutusi;
● kes on oma tegevusega aidanud kaasa positiivsele muutusele lapse, noore ja/või pere
elukäigus.
Kandidaatidena võib üles seada üksikisikuid, peresid ja organisatsioone.
3.3. „Elutöö preemia“
Tunnustatakse pikaajalist tegevust, mida iseloomustab põlvkondade ülesus
● laste heaolu ja positiivse arengu eest seismisel;
● perekonna ja vanemahariduse väärtustamisel;
● laste ja lastega peredega seotud teemade nähtaval hoidmisel ühiskonnas.
Kandidaatidena võib üles seada üksikisikuid ja organisatsioone.
IV Laste ja noorte tunnustus ning eriauhind
4.1. Lastest ja noortest koosnev komisjon tunnustab ühte tunnustusauhinnale esitatud
kandidaatidest, kelle tegevus on laste ja noorte silmis olnud silmapaistvaim. Laste ja noorte
tunnustuse võib saada ka mõnes teises kategoorias tunnustuse pälvinud kandidaat.
4.2. Tunnustuskategooriate väliselt võib hindamiskomisjoni ettepanekul täiendavalt välja anda
eriauhindu lapsi ja lastega peresid puudutavatele tegevustele või algatustele, mille sisu või maht
jääb kategooriate raamidest välja.
V Kandidaatide hindamine ja valik
5.1. Tunnustusauhinna kandidaatide hindamise komisjoni kutsub kokku initsiatiivgrupp.
5.2. Tunnustusauhinna kandidaatide hindamise komisjoni kuuluvad initsiatiivgruppi liikmete
esindajad. Initsiatiivgrupp võib otsustada kolmandate isikute kaasamise tunnustusauhinna
valimise protsessi.
5.3. Kandidaatide hindamise eelduseks on, et kandidaat vastab vähemalt ühte kategooriat
kirjeldavale tingimusele.
5.4. Lastest ja noortest koosneva komisjoni kutsub kokku initsiatiivgrupp.
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VI Teavitamine
6.1. Tunnustusauhinna pälvinud kandidaate teavitatakse väljavalimisest kaks nädalat enne
tunnustusürituse toimumist.
6.2. Tunnustatavate nimekiri avalikustatakse 1. juunil toimuval tunnustusüritusel.
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