
                        

          

 

MÄRKA VABATAHTLIKKU 2018 TUNNUSTAMISE STATUUT 

 

Eesmärk: tuua esile ning avaldada austust ja tänu inimestele, kes on vabatahtlikult panustanud 
Eesti ühiskonna arengusse. Tunnustusega pöörame jätkuvalt tähelepanu vabatahtliku tegevuse 

mitmekesisusele ja järjepidevusele.  Eesti Vabariigi juubeliaasta puhul  tahame tähelepanu pöörata 
kodanikuühiskonna arengule läbi aastate ning inimestele, kes vabaühenduste loomisloos 
vabatahtlikena panustanud. 

 

 

Tunnustamine toimub kolmes kategoorias:  

- vabatahtlik 

Tunnustame vabatahtlikke, kes panustavad järjepidevalt Eesti ühiskonna arengusse.  Antud kategoorias 

julgustame inimesi ja organisatsioone esitama vabatahtlikke nii oma kodukohast, kui ka laiemalt. 

Julgustame kandidaate esitama kõikidest eluvaldkondadest, et kajastada vabatahtliku tegevuse 

mitmekesisust. Ühtlasi pöörab hindamiskomisjon tähelepanu regionaalsele esindatuse aspektile.  

 

- vabatahtlike kaasaja, juhendaja 

Tunnustame vabaühendusi või inimesi (juhendajaid), kes on  järjepidevalt vabatahtlikke kaasanud, 

hoidnud ja innustanud. Antud kategooriasse saab esitada nii ühendust, algatust kui ka inimest. Esitatud 

kandidaat võib olla nii vabatahtlik kui ka palgaline vabatahtlike juhendaja. Hindajate märksõnaks on 

vabatahtlike kaasamise ja juhendamise järjepidevus. 

 

- ettevõte või asutus 

Tunnustame ettevõtet või avaliku sektori asutust, mis soodustab OMA TÖÖTAJATE vabatahtlikku 

tegevust vabaühendus(t)es ja algatustes. Antud kategooriasse ootame nii ettevõtteid kui ka riigiasutusi ja  

omavalitsusi ning nende allasutusi, kes on oma organisatsioonis läbi mõelnud oma töötajate vabatahtliku 

tegevuse soodustamise Eesti vabaühendustes.  Ühtlasi julgustame vabaühendusi märkama oma 

ettevõtetest partnereid ning nende vabatahtliku panust esile tooma läbi tunnustusele esitamise! 

Igaüks võib olla vabatahtlik, olenemata soost, vanusest, haridusest või sissetuleku suurusest. Põhiline on 

tahe ning enda jaoks sobivate võimaluste leidmine. Vabatahtlik tegevus on oma aja, energia või oskuste 

pakkumine vabast tahtest ja tasu saamata. Vabatahtlikud aitavad teisi või tegutsevad peamiselt avalikes 

huvides ja ühiskonna heaks. Oma pereliikmete abistamist ei loeta vabatahtlikuks tegevuseks. 

 

Kandidaate võivad esitada nii eraisikud, kodanikuühendused, riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused kui ka 

ettevõtted. Enda kandidatuuri ei saa üles seada. 

 



                        

          

Kandidaate saab  esitada 10.septembrist – 10. oktoobrini. Ankeedid leiab Vabatahtlike Väravast 

www.vabatahtlikud.ee ja Eesti Külaliikumise Kodukant kodulehelt www.kodukant.ee.  

Ankeete võib saata ka posti teel: Eesti Külaliikumine Kodukant, Sirge 2, Tallinn 10618. 

 

Tunnustatakse: 

kuni 10 vabatahtlikku; 

kuni 5 vabatahtlike kaasajat, juhendajat; 

kuni 2  ettevõtet/asutust. 

Komisjon võib otsustada välja anda rohkem või vähem  tunnustusi. 

Hindamiskomisjon:  
Heateo Sihtasutus , Pirkko Valge 
Siseministeerium , Marten Lauri 
Eesti Külaliikumine Kodukant , Tiina Heidemann 
EV Presidendi kantselei  - Urmo Kübar  
Vabaühenduste Liit, Maria Laanjärv 
Kodanikuühiskonna Sihtkapital Mari-Liis Dolenko 
Maakondlike arenduskeskuste esindaja Kaisa Tammoja  
Eesti Tööandjate Keskliit, Anneta Aega , Martin Hanson 
 

2018. aasta tunnustuse annab Eesti Vabariigi President üle 1.  detsembril Jõhvi Kontserdimajas 
Riiklik tunnustusüritus toimub kolmeteistkümnendat  korda. Varasemaid tunnustatavaid saab vaadata  

http://vabatahtlikud.ee/vabatahtlik-tegevus/tunnustamine/  

Vabariiklikku tunnustust korraldatakse 2018. aastal Eesti Külaliikumine Kodukant projekti "Märka 

vabatahtlikku!" raames.  

Projekti toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital. 

 

Lisainfo: 

Eha Paas, projekti „Märka vabatahtlikku!“ projektijuht 

5170214 eha@kodukant.ee  

 

Anu Viltrop, projekti „Märka vabatahtlikku“ assistent 

56659118 anu.viltrop@kodukant.ee   
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