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IDA-VIRU KESKREGIOONI TUNNUSTAMISE
KORD
1. Eesmärk
1.1 Ida-Viru keskregiooni piirkonna tunnustamise eesmärk on tutvustada ja esile tõsta
noorsootöösse panustanud ning valdkonda edendanud noori ning silmapaistvamaid ja
olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju antud piirkonnale.
2. Kandidaatide esitamise kategooriad ja kriteeriumid
2.1 Kandidaadid esitatakse eraldi kolmes vanuserühmas: 7-12 aastat, 13-17 aastat ja 18-26
aastat.
2.2 Kandidaadid esitatakse järgmistes kategooriates:
2.2.1 AASTA „KODANIKUJULGUS“ – noor, kes teab oma õigusi ja kohustusi ning oskab
ja julgeb neid kasutada. Aasta kodanikujulguse aunimetus antakse välja noorele, kes
märkab, sekkub, aitab ja ennetab.
2.2.2 AASTA „NOOR JUHENDAJA“ – noor, kelle panus noorsootöö edendamisel on
olnud märkimisväärne, kes on antud piirkonnas oma tööga noorte vaba aja
sisustamisel silma paistnud ning panustanud selle arendamisse. Näiteks: noor, kes on
vaba tahte alusel juhendanud treeninguid või huviringe on noorteorganisatsiooni juht
vms.
2.2.3 AASTA „VABATAHTLIK“ – noor, kes on vaba tahte alusel ilma tasu saamata
panustanud piirkonna arengusse. Aasta vabatahtlik on tegutsenud kaaslaste huvides
selle mõiste kõige laiemas tähenduses, s.o olnud asendamatu isik, ilma kelleta
organisatsioon püsti ei püsiks.
2.2.4 AASTA „KULTUURITALENT – noor, kes tegeleb kaunite kunstidega või on
andekas muul kultuursel alal – olgu selleks näitlemine, tantsimine, maalimine või
hoopis silmapaistev võõrkeelte valdamine.
2.2.5 AASTA „SPORDITALENT“ – noor, kes on silmapaistva ja motiveeritud
pealehakkamisega mis tahes spordialal.
2.2.6 AASTA „HEA IDEE“ - on idee või tegevus, mis on kõige rohkem mõjutanud antud
piirkonna noorsootöö valdkonda, samas ka ettevõtluse alal (nt. õpilasfirma).
2.2.7 AASTA „TEGIJA“ – on noor, kes on kõige enam mõjutanud Ida-Viru keskregiooni
noorsootöö arengut. Aasta tegijat iseloomustab koostöövalmidus ja aktiivsus, olles sh
innustav ja kogukonda haarav.
2.2.8 AASTA „NOORTE RÜHM“ – selles kategoorias saab esitada kõik punktis 2.1
nimetatud vanuserühmade noored, kes on tegutsenud koos ning kelle panus
noorsootöös on märkimisväärne.
3. Kandidaatide esitamine
3.1 Kandidaate võivad esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud (sh noored ise,
lapsevanemad, organisatsioonid, koolid, kohalikud omavalitsused jne.)
3.2 Kandidaatide esitamiseks tuleb täita kandidaadi esitamise vorm ja saata
tunnustanoort@gmail.com
3.3 Kandidaadid saab esitada ajavahemikul 19.märts - 8. aprill 2018.
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4. Kandidaatide hindamine ja valik
4.1 Lõpliku ettepaneku kandidaatide tunnustamiseks teeb ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad
esindajad Jõhvi vallast, Toila vallast, Kohtla-Järve linnast ning Ida-Virumaa
Omavalitsuste Liidust.

5. Teavitamine
5.1. Lõplikust valikust teavitatakse kandidaate kaks nädalat enne tunnustussündmuse
toimumist.
5.2. Tunnustatavate nimekiri avalikustatakse 10. mail 2018 toimuval Ida-Viru keskregiooni
noorsootöö valdkonna tunnustussündmusel.

