
9. lugu 

 

Evelin Tamm: „...rõõm!“  

 

...töötab Tartu Laste Tugikeskuses sotsiaaltöötajana 

ning koordineerib programmi „Vanem Vend 

Vanem Õde“ 

...liitus SA TÜK Lastefondiga 2010. aasta 

veebruaris 

...on aktiivne vabatahtlik ning suhtleb tihedalt 

Eliise* perekonnaga.  

...naudib tulihingelist võitlemist Eesti laste eest  

 

*Eliise on tüdruk, kelle perekonda on Lastefond projekti 

„Toetame sügava ja raske puudega lapsi“ raames toetanud 

spetsiaalse toidusegu ostmisel ning lasteaiakoha tasu 

maksmisel, loe lähemalt www.lastefond.ee.  

 

Mis on Lastefond? 

Oi, seda on raske lühidalt öelda. Lastefond koosneb lahedatest inimestest, kes kõik tegutsevad 

iga päev meie riigi kõige pisemate patsientide eest. Lastefond on lootus peredele, kes on 

kaotanud usu, et keegi võiks neid märgata ja kuulda nende karjeid nende elu kõige raskematel 

hetkedel.  

Kust kuulsid Lastefondi olemasolu ja tegevuste kohta? 

Oma järjekordsel praktikal rääkisin töökaaslasele, et järgmisena algab vabatahtlik praktika. 

Samal hommikul oli üks teine töökaaslane rääkinud minu eelnevalt mainitud töökaaslasele, et 

ta kogub mänguasju lastele ja läheb sõbrapäeva üritusele. Igatahes rääkisin temaga ja ta 

kutsus mind sellele üritusele kaasa, ma ei teadnud, mis hakkab toimuma ja mida peaksin 

tegema. Muidugi olin eelnevalt lugenud laste kohta, kes Lastefondist abi olid saanud, aga 

sinna see jäigi.  

Mis ajendas Sind liituma Lastefondi vabatahtlikega? 

Mulle meeldis fondi idee. Muidugi ka lahedad inimesed.  

Mida pead enda olulisimaks panuseks/saavutuseks Lastefondi vabatahtlikuna? 

http://www.lastefond.ee/


Et olen saanud lapsi ja peresid aidata. Ma ise ka ei tea, kui paljud pered on tänu minu 

panusele abi saanud, aga loodan, et neid on palju.  

Mida on vabatahtliku töö Lastefondis Sulle andnud? 

Uusi teadmisi, oskuseid, sõpruskonna. See on olnud minu jaoks uskumatute kogemuste 

saamise aeg.  

Mida on vabtahtliku töö Lastefondis Sinult võtnud? 

Kuidagi ei tahaks öelda, et ta midagi võtnud on, ikka andnud on rohkem. Eks see aeg on 

olnud, mida on tulnud leida sõprade ja kooli arvelt.  

Kas ja kuidas on vabatahtliku töö Lastefondis muutnud Sinu suhtumist lastesse ja 

ühiskonda tervikuna? 

Ikka paremaks. Julgen ja oskan murekohtade osas aktiivsemalt sõna võtta.  

Miks soovitad sõbral Lastefondi vabatahtlikega liituda? 

Ülilahe kogemus, saad teha midagi, mida sa ei oleks kunagi ette kujutanud, et teed ja veel nii 

tulihingeliselt, võitleksid nagu oma laste nimel.  

Palun meenuta lõbusat lugu, juhtumit või fakti seoses Lastefondi vabatahtliku tööga, mida 

tahaksid teistega jagada! 

Oi, neid on ikka olnud. Fondis saab alati nalja, eriti üritusele minnes. Üks humoorikamaid on 

kindlasti lahtise bussiga sõitmine, kuna küljeuks ei sulgunud enam ja lisaks juhtus see veel 

kõige esimesel minu korraldatud üritusel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


