Noortevaldkonna tegijate tunnustamise kord
1. Üldosa
1.1. Kord reguleerib kandidaatide esitamist ja valikut.
1.2. Noortevaldkonna tegijate tunnustamise eesmärk on esile tõsta noorsootöösse panustanud ning
valdkonda edendanud inimesi ja organisatsioone ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi,
millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul, üleriigilisel või rahvusvahelisel tasandil.
2. Kandidaatide esitamise kategooriad ja kriteeriumid:
2.1. Kategooriad:
2.1.1. Aasta noorsootöötaja1
2.1.2. Aasta noortekeskus
2.1.3. Aasta huvikool
2.1.4. Aasta noorteühing või -organisatsioon
2.1.5. Aasta osaluskogu ja õpilasesindus
2.1.6. Aasta noortemalev
2.1.7. Aasta noortelaager
2.1.8. Aasta kohalik omavalitsus
2.1.9. Aasta noorsootööühing2
2.1.10. Aasta toetaja noorsootöös3
2.1.11. Aasta tegu noorsootöös
2.1.12. Pikaajaline panus noortevaldkonda4
2.2. Kriteeriumid kategooriate 2.1.1.-2.1.11. puhul:
2.2.1. noortevaldkonna arendamine ja toetamine;
2.2.2. koostöö algatamine ja arendamine kohalikul, maakondlikul ja/või riiklikul tasandil;
2.2.3. noortevaldkonna arengukava 2014-2020 eesmärkide saavutamisele kaasaaitamine;
2.2.4. oluline panus, silmapaistev ja innovaatiline tegevus käesoleval aastal.
2.3. Kriteeriumid kategooria 2.1.12. puhul:
2.3.1. noortevaldkonna arendamine ja toetamine;
2.3.2. koostöö algatamine ja arendamine kohalikul, maakondlikul ja/või riiklikul tasandil;
2.3.3. noortevaldkonna arengukava 2014-2020 eesmärkide saavutamisele kaasaaitamine;
2.3.4. pikaajaline (vähemalt 10 aastat) panus ja kogemus noortevaldkonnas.

Kandidaadina võib esitada huvikooli õpetajaid, noortekeskuse või –toa töötajaid, noorsootöötajaid koolis,
noorteorganisatsioonis, noorteühingus, osaluskogus, noortemalevas või -laagris, vabatahtlikke noorsootöötajaid, kohaliku
omavalitsuse noorsootöö spetsialiste, huviringide juhendajaid, ringijuhte jne.
2 Kandidaadina võib esitada mittetulundusühinguid, mittetulundusühingute liitusid või sihtasutusi, mille eesmärgiks on
noorsootöötajate, noorsootööasutuste või teiste noorsootöö tegijate ja korraldajate ühendamine ning nende huvide
esindamine.
3 Kandidaadina võib esitada ettevõtteid, organisatsioone, asutusi, inimesi jne, kes panustavad noorsootöösse, kui see pole
nende põhitegevus.
4 Ettepanek ministrile tunnustamiseks tehakse ainult kandidaadi puhul, kes vastab kõigile punktis 2.3. märgitud kriteeriumitele.
Tunnustuskomisjon jätab endale õiguse ettepanekut mitte teha.
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3. Kandidaatide esitamine
3.1. Kandidaate võivad esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud kõikides punktis 2.1. loetletud
kategooriates.
3.2. Kandidaatide esitamiseks tuleb täita kandidaadi esitamise vorm elektroonses Konkursiveebi
keskkonnas hiljemalt 01.11.2018 (k.a).
3.3. Kandidaatide esitamiseks on vajalik ID-kaardi või Mobiil-ID-ga sisselogimise võimalus.
4. Kandidaatide hindamine ja valik
4.1. Eesti Noorsootöö Keskus moodustab tunnustuskomisjoni 1. novembriks, komisjoni koosseis
kinnitatakse Eesti Noorsootöö Keskuse direktori käskkirjaga.
4.2. Tunnustuskomisjon, kuhu kuuluvad nii noortevaldkonna kui ka noorte esindajad, teeb lõpliku
ettepaneku riiklikuks tunnustamiseks haridus- ja teadusministrile.
4.3. Tunnustuskomisjonile edastatakse Eesti Noorsootöö Keskuse poolt hindamiseks
ja
ettepanekute tegemiseks ainult need kandidaadid, keda on esitatud vähemalt kahe erineva
esitaja poolt (esitajad võivad olla märgitud samal kandidaadi esitamise vormil).
4.4. Tunnustuskomisjonil on õigus teha ministrile ettepanek tunnustamiseks mitme kandidaadi osas
ühes kategoorias.
4.5. Tunnustuskomisjonil on õigus kandidaatide vähesuse korral kategoorias jätta ettepanek
ministrile tunnustamiseks tegemata.
5. Teavitamine
5.1. Nomineerimisest teavitatakse kandidaate vähemalt kaks nädalat enne tunnustussündmuse
toimumist.
5.2. Tunnustatavad avalikustatakse noortevaldkonna tunnustussündmusel.

