6. lugu
Vivo Pender: „...super koht, kust uusi tuttavaid ja sõpru leida, koht kus tunda
ennast kasulikuna!“
...on töödejuhataja ja insener ettevõtmises, mis
toodab Nokian rehvitehasele rehvi pressvorme
...liitus SA TÜK Lastefondiga 2008/2009. aastal
...on SA TÜK Lastefondi vilistlane
...tõi Lastefondi mehisust (me teame, et tema
nime mainimine tekitab fondikates elevust siiani)
...julgeb olla hella hingega jörm jõmm

Mis on Lastefond?
Lastefond minu jaoks (lühiversioon ): energilisi ja heatahtlikke noori ühendav vabatahtlike
organisatsioon.
Kust kuulsid Lastefondi olemasolu ja tegevuste kohta?
Oli vist magistrantuuri esimene aasta kui tehnikainstituudi* seinalt leidsin flaieri infoga
Lastefondi kohta. Edasine info pärineb juba fondi vabatahtlike elust.
*Eesti Maaülikooli tehnikainstituut

Mis ajendas Sind liituma Lastefondi vabatahtlikega?
Kes seda enam täpselt mäletab. Arvan, et vajasin midagi uut, uusi inimesi, uusi tegusid, uusi
nägusid ja nagu eelpool mainisin, siis tahtsin ennast kasulikuna tunda.
Mida pead enda olulisimaks panuseks/saavutuseks Lastefondi vabatahtlikuna?
Liitudes Lastefondiga oli fondil tõsine puudus meessoost vabatahtlikest. Puudust aga ei olnud
mehisest tööst fondis. Sellisest varjatud tööst nagu näiteks lihtne logistika – telgid ja kõik
muu kila-kola oli ju vaja saada avalikele üritustele. Oma osalemisega avalikel üritustel fondi
ridades olin eeskujuks ka tulevastele noormeestele, kes hinges võibolla tahaksid aidata, aga
kamoon – mingi lastega tegelemine, mis mu sõbrad sellest arvaksid? Et hell hing võib olla ka
ühel jörmil jõmmil!
Mida on vabatahtliku töö Lastefondis Sulle andnud?
Mina sain fondist just seda, mida tol hetkel vajasin – uusi tutvusi, kogemusi suhtluses
tundmatute inimestega, aga mis kõige tähtsam – tundsin ennast kasulikuna.

Mida on vabatahtliku töö Lastefondis Sinult võtnud?
Sellele on kerge vastata. Ainus, mis ma fondile andsin, oli aeg ja energia – mõlemat oli üle!
Seega – mitte midagi.
Kas ja kuidas on vabatahtliku töö Lastefondis muutnud Sinu suhtumist lastesse ja
ühiskonda tervikuna?
„Miks mina pean teile midagi annetama – riik peaks selle eest hoolitsema ju...,“ seda kuulsin
tihti, kui üritustel raha kogusime. Ausalt öeldes olin ise ka algul rohkem seda meelt, aga nagu
ma õppisin, siis raha ei jõua kõigini... sellised fondid nagu Lastefond on kavalad ja paindlikud
organisatsioonid, mis suudavad rahastada kitsamaid spektreid, milleni üldine tervishoid veel
jõudnud ei ole. Ei taha öelda midagi meie tervishoiu süsteemi kohta – loodetavasti aeg
parandab kõik puudujäägid... Aga suhtumine lastesse , hankisin endale ka nüüd ühe sellise
ja näpud on ikka 110% püsti!*
*Vivo pani oma loo teele paar päeva pärast oma esimese poja sündi

Miks soovitad sõbral Lastefondi vabatahtlikega liituda?
Kui sul on aega, kui sul on energiat, siis tule ja rakenda ennast Lastefondis! Õpid suhtlema ja
samas teed oma tegudega kellelegi head.
Palun meenuta lõbusat lugu, juhtumit või fakti seoses Lastefondi vabatahtliku tööga, mida
tahaksid teistega jagada!
Ei lähe iial meelest fondi koosolekud vanas kaubamajas... nalja sai palju. Kes olid seal, need
teavad.

