
Tunnustamisel peame oluliseks kandidaadi teo mõju ühiskonnas, selle omapära ning 

eeskujulikkust. Samuti on meie jaoks tähtsad kandidaadi inimlikud omadused – 

vastutustunne, hoolivus ning koostöö teistega.  
 

 

 
HEA EESKUJU TAOTLUSVORM 
 
Kes pakib lastekodulastele kingitusi, kes aitab vanaema üle tee, kes söödab 
varahommikul laudas lehmi ja lambaid. Võib-olla kujutad Sa teda ette hoopis 
koduvalla elu arendamas või haigetele lindudele rohtu ostmas. 
 
Iga väike tegu muudab meie kodumaa paremaks.  Kirjuta meile oma sõpradest ja 
tuttavatest, kes on viinud ellu midagi sellist, mis väärib üldsuse tähelepanu ja 
tunnustust. Ütleme talle üheskoos ühe suure aitäh! 
 
 
 
Kandidaadi andmed : 
 

Täisnimi: Makar Timofejev 

Vanus: 18 

Kool: Tallinna Humanitaargümnaasium 

Elukoht (piisab linnast või vallast): Tallinn 

 E-posti aadress: Makar.timofejev@hotmail.com 

 Telefon: 56481825 

 
 
Soovita sõpru, vanemaid, õpetajaid, kellele samuti Sinu esitatud kandidaat 
eeskujuks on: 
 

Eesnimi: Mari-Liis  

Perekonnanimi: Lippmaa 

Kes ta kandidaadile on: Sõber 

 E-posti aadress: mariliislippmaa@hotmail.com 

 Telefon: 58364618 

 
Minu Hea Eeskuju lugu 
 
Loo pikkuseks võib olla maksimaalselt 1 A4 
 
Loo kirjutamisel palume vastata järgmistele küsimustele: 

• 1. KÜSIMUS - Milliste tegudega on kandidaat silma paistnud ja mis on neis 
erakordset? Võimalusel keskendu tema kõige silmapaistvamale ja 
omanäolisemale algatusele või tegevusele. 

• 2. KÜSIMUS – Miks on kandidaat eeskujuks? 

• 3. KÜSIMUS – Mida oled Sina temalt õppinud? 
 
 

Makar on vabatahtlik organisatsioonis Serve The City MTÜ. Kui ta esimesed 
korda osales üritustel, oli ta kõige vaiksem ja tagasihoidlikum inimene ruumis. 
Nagu selgus, ka kõige ustavam ja sõbralikum. Serve The City korraldab üritusi, 
mille raames saavad vabatahtlikud teha midagi head kellegile, kes ei ole nii 
heas olukorras kui paljud teised. Kuna korraldame taolisi üritusi tihti ja 
kasvame pidevalt, otsime ka vabatahtlikud, kes oleksid valmis tegema pisut 

mailto:Makar.timofejev@hotmail.com


Tunnustamisel peame oluliseks kandidaadi teo mõju ühiskonnas, selle omapära ning 

eeskujulikkust. Samuti on meie jaoks tähtsad kandidaadi inimlikud omadused – 

vastutustunne, hoolivus ning koostöö teistega.  
 

 

rohkem, kui teised. Rohkem tähendab seda, et otsime inimesi, kes ei taha mitte 
pelgalt kord kuus head teha paar tundi, vaid tahavad anda oma panuse, et 
heategemine oleks veelgi efektiivsem ja et heategijaid oleks veelgi rohkem. 
Makar on algusest peale tahtnud aidata vaesuses ja raskustes lapsi. Ta ei ole 
veel keskkooli lõpetanud aga juba otsib ta võimalusi oma karjäär siduda laste 
aitamisega. Serve The City ürituste raames on ta alati võtnud grupi inimesi ja 
läinud nendega kas Põhja-Tallinna sotsiaalkeskusesse vaesemate lastega 
mängima Koplis asuvasse Tuulemaa Sotsiaalmajja, et koos peredega teha 
midagi, mis muudab lapsed lähedasemateks nende vanematega ja muudab 
nende ellusuhtumist positiivsemaks. 
Makari pingutused on tänaseks jõunud sinnamaani, et praktiliselt iga nädal 
läheb vähemalt 10-15 inimest kas Põhja-Tallinna või Lasnamäe 
Sotsiaalkekusesse, et õpetada lastele koolis vajaminevaid aineid, või mõnd 
põnevat oskust, nagu šongleerimine.  
Heatahtlikke inimesi on palju, aga vaevu 18 aastase Makari teeb eriliseks see, 
et ta suudab oma teotahte ja innukusega inspireerida ja sütitada nii palju 
endast nooremaid ja vanemaid. Mina olen küll tema juhendaja, aga tihti pean 
minagi õppima, mida tähendab isetu teenimine ja heategemine. 
Serve The City organisatsioonist on kolme lühikese aasta jooksul läbi käinud 
pisut rohkem kui 1000 vabatahtlikku, neist ligi 50 on saanud grupijuhtideks ja 
ma olen kindel, et enamus neist tooksid küsides välja Makari innuka, ustava ja 
alandliku soovi luua muutus ühiskonnas, kus hoolitakse enda heaolust nii 
palju, et väljapoole ei näe. 

 
 
 
Palun kirjuta ühe lausega miks ta vääriks Hea Eeskuju tiitlit? 
 (kuni 150 tähemärki)         

Makar väärib hea eeskuju tiitlit, kuna ta on alandlik, isetu, abivalmis ja on kindlasti 
juba eeskujuks kümnetele ja ehk isegi sadadele inimestele. 
 
 

                                   
Minu Hea Eeskuju pilt: 
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Meie kiires maailmas mõtlevad inimesed tihti vaid oma edule ja unustavad teised 
sootuks. Aitäh, et Sina oled teistsugune - oskad näha, hoolida ja oma lähedasi 
tunnustada. 
Et me saaksime ka Sulle ühe suure aitäh öelda, palun kirjuta meile: 
 
Sinu andmed: 
 

Täisnimi: Lauri Luide 

Sinu seos kandidaadiga: Sõber, juhendaja 

Elukoht (piisab linnast või vallast): Tallinn 

 E-posti aadress: lauri@servethecity.ee 

 Telefon: 56220086 

 
 


