Aino Järvesoo auhinna statuut
Üldsätted
1. Aino Järvesoo auhinnaga (edaspidi auhind) tunnustatakse isikuid, kellel on
väärilisi teeneid eesti rahva kestmajäämisel.
2. Auhinna annab välja Pere Sihtkapital Sihtasutus (edaspidi Pere
Sihtkapital).

Auhinna kandidaatide esitamise tingimused
3. Kandidaate saavad esitada kõik üksikisikud ja organisatsioonid, sh
vabaühendused, riigi- ja/või kohaliku omavalitsuse asutused ja ettevõtted.
4. Ühe isiku või organisatsiooni poolt esitatavate kandidaatide arv ei ole
piiratud.
5. Konkursi kuulutab välja Pere Sihtkapital, teavitades sellest avalikkust ja
andes teada kandidaatide esitamise tähtaja. Auhinna kandidaadi
esitamiseks tuleb saata kirjalik vabas vormis ettepanek konkursi e-posti
aadressile aja@peresihtkapital.ee.
6. Kandidaadi esitamise ettepanek peab sisaldama:
a. kandidaadi ees- ja perekonnanime;
b. põhjendust, mis kirjeldab kandidaadi teeneid ja saavutusi Eesti
rahva edasikestmise ja arengu vallas;
c. kategooria nimetust, kuhu kandidaat esitatakse;
d. kandidaadi kontaktandmeid;
e. kandidaadi esitanud isiku või isikute kontaktandmeid.

Auhinna andmise kord
7. Pere Sihtkapital nõukogu valib tähtajaks esitatud kandidaatide hulgast
auhinna nominendid ja esitab nominentide info enne laureaatide
kinnitamist koostööpartneritele arvamuse avaldamiseks.
8. Pere Sihtkapitali nõukogul on õigus auhindamiseks esitatud
kandidaatidega seotud asjaolusid täpsustada.
9. Auhinna saajad kinnitab Pere Sihtkapitali nõukogu oma otsusega.
10. Konkreetsele auhinnale vastava kandidaadi puudumisel või auhinna
andmist välistava asjaolu selgumisel on õigus jätta auhind välja andmata.
11. Auhind antakse isikule konkreetses kategoorias ühe korra.
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12. Auhind antakse üle pidulikul autasustamisüritusel.

Auhinna kirjeldus ja kategooriad
13. Aino Järvesoo auhind antakse välja kolmes erinevas kategoorias:
a. Elutöö auhind – eesmärgiks on tänada ja tunnustada inimest, kes
on oma elutööga pikaajaliselt ja silmapaistvalt panustanud Eesti
rahva edasikestmisse ja arengusse, sh lastega perede heaolu, rahva
tervise, inimeste annete arendamise või üleilmse eestlusega
seoses.
b. Silmapaistva meediategevuse auhind – eesmärgiks on tänada ja
tunnustada inimest, kes on ajakirjanduses või muudes
meediakanalites paistnud silma Eesti rahva ning eestluse kestmise
teema asjatundliku ja sisuka käsitlemisega.
c. Eesti kultuuri ja keele hoidja välismaal – eesmärgiks on tänada ja
tunnustada inimest, kes on oma tegevusega silmapaistavalt
panustanud eestluse kestmisesse ja arengusse välismaal.
14. Koos auhinnaga antakse üle tänukiri.
15. Auhinna omistamine kajastatakse Pere Sihtkapitali veebilehel ja
sotsiaalmeedia kanalites ning levitatakse pressiteadete kujul avalikus
meedias.

Pere Sihtkapital Sihtasutus
Kohtu 6, Tallinn 10130
Registrikood: 90014626

+372 5562 6898
pere@peresihtkapital.ee
www.peresihtkapital.ee

