
 

 

EESTI SOTSIAALTÖÖ ASSOTSIATSIOON 

 

2022 AASTA NOMINENTIDE JA LAUREAATIDE VALIMISE PROTSEDUUR JA AJAKAVA 

 

ETAPP TEGEVUS AJARAAM 

1. I Kandidaatide esitamine: 

• Kandideerimise info avaldamine (ESTA kodulehel; ajakirjas 

„Sotsiaaltöö“; ESTA liikmete listis; tunnustamises osalevate teiste 

organisatsioonide kodulehtedel).  

• Kui kandidaadi esitab üksikisik (klient või keegi kogukonnast), siis 

lisada kaaskiri kohalikust omavalitsusest, konkreetsest asutusest, kus 

kandidaat töötab. 

• Soovitame kinni pidada heast tavast st kavatsusest informeerida 

organisatsiooni, kus kandidaat töötab.  

14. detsember 2022 - 

16. jaanuar 2023 

2.  Nominentide hindamiskriteeriumitele vastavuse hindamine: 

• Hindamisele lähevad esitatud kandidaadid 13 kategoorias. 

• Kõiki kandidaate hindavad paarituarvulised hindamiskomisjonid. 

Soovitavalt on komisjoni liikmete arv 5-7. 

• Hindamiskomisjonid moodustab ESTA juhatus, kuhu kuuluvad ESTA 

juhatuse liige (komisjoni eestvedaja), vastava(te) kategooria(te) 

esindaja(d), võimalusel eelmisel aastal nomineeritud, juhatuse 

poolt kutsutud sotsiaalvaldkonna eksperdid, alaliitude - ja 

riigiasutuste esindajad jt.  

• Iga hindamiskomisjon saab hindamiseks kolm/neli kategooriat.  

• Hindamiskomisjonid on:  

Esimene hindamiskomisjon: 

• Elutöö tegija sotsiaalvaldkonnas 

• Aasta sotsiaalvaldkonna asutus (hoolekandejuht) 

• Aasta ennetustöö sotsiaalvaldkonnas        

• Aasta kohalik omavalitsus  

 

Teine hindamiskomisjon: 

• Aasta sotsiaaltöötaja 

• Aasta lastekaitsetöötaja 

• Aasta koostööpartner 

  6.veebruar 

19.veebruar 2023 

 



• Aasta noor sotsiaalvaldkonnas 

 

Kolmas hindamiskomisjon: 

• Aasta hooldustöötaja 

• Aasta tegevusjuhendaja 

• Aasta tugiisikud ja isiklikud abistajad 

• Aasta lapsehoidja  

 

• Hindamiskomisjoni juht kontrollib kandidaadi vastavust antud 

kategooriasse (töökorra 1. etapp). 

 

• Hindamiskomisjoni liige saab igas kategoorias välja tuua tema 
arvates enim kriteeriumitele vastava kandidaadi. 

3.  Kategooria laureaadi kujunemine hindamiskomisjonis.  

• Hindamiskomisjoni liige saab igas kategoorias välja tuua kuni kolm 

kandidaati.  

• Laureaat selgub hindamiskomisjoni ühises arutelus/hääletuses 

kokkulepitud tähtajaks. Komisjoni juht koostab protokolli ja esitab 

ESTA juhatusele. 

• Hindamiskomisjon esitab ühiselt ühe kategooria laureaadi ESTA 

laiendatud juhatusele kinnitamiseks.  

• Kategooria võitjaks on enim hääli saanud nominent. 

• ESTA laiendatud juhatus kinnitab hindamiskomisjonide tulemused.  

• Laiendatud juhatusse kuuluvad: sotsiaalministeeriumi, 

sotsiaalkindlustusameti ja vastava piirkonna esindaja ja ESTA 

juhatus.   

• ESTA laiendatud juhatus võib kategooria laureaadi jätta välja 

kuulutamata.  

27. veebruar -  

3. märts 2023 

4.  Tunnustusüritus 

Tunnustusüritus on pidulik avalik sotsiaalvaldkonna töötajate sündmus, 

kuhu on kutsutud kõik nominendid, kolleegid, külalised. Võitja 

kuulutatakse välja kohapeal. 

21. märts 2023 

 


