
17. lugu 

 

Kätlin Taimsaar: „...erinevad inimesed, keda ühendab ühine eesmärk!“ 

 

...õppis Tartu Ülikoolis õigusteadust 

...tegeleb juriidilise tõlkega inglise-eesti-inglise suunal 

...liitus SA TÜK Lastefondiga 2011. aasta juunis 

...on SA TÜK Lastefondi Tallinna vabatahtlike juht 

...on andnud hindamatult palju aega ja energiat SA 

TÜK Lastefondi Tallinna haru edendamisse 

...teab, mis võib saada headest ideedest 

 

Mis on Lastefond? 

Lastefond on heategevuslik organisatsioon, mille eesmärk on aidata abivajavaid lapsi igas 

Eestimaa nurgas.  

Kust kuulsid Lastefondi olemasolu ja tegevuste kohta? 

Healt sõbrannalt Anethilt*, kes on varasem Lastefondi vabatahtlik ja praegune projektijuht. 

* Aneth Tuurmaa – loe ka tema edulugu, sellest samast kogumikust 

Mis ajendas Sind liituma Lastefondi vabatahtlikega? 

Liitusin Lastefondiga eesmärgiga ehitada üles toimiv vabatahtlikkond Tallinnas.  

Mida pead enda olulisimaks panuseks/saavutuseks Lastefondi vabatahtlikuna? 

Oluliseks panuseks pean vabatahtlike süsteemi parendamist ning saavutuseks toimiva 

vabatahtlikkonna olemasolu Tallinnas.  

Mida on vabatahtliku töö Lastefondis Sulle andnud? 

Olen saanud rohkelt õpetlikke kogemusi, mis on aidanud mul ennast rohkem tundma õppida. 

Neist olulisemateks pean erinevate ürituste organiseerimiskogemust, vabatahtlike töö 

korraldamisega saadud juhtimiskogemust ning üritustel ja teles vabatahtlikkonna nimel 

rääkides saadud esindamiskogemust. 

Mida on vabatahtliku töö Lastefondis Sinult võtnud? 

Aega ja energiat, kuid seda kõike minu omal soovil ja vabal tahtel! 

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

ühiskonda tervikuna? 



Lastefond on muutnud minu suhtumist lastesse ja ühiskonda kordades teadlikumaks. Olen 

teadvustanud kolmanda sektori toimimist ja olulisust. Samuti on tõusnud teadlikkus Eestis 

olemasolevatest sotsiaalsel eesmärgil töötavatest sihtasutustest ja mittetulundusühngutest. 

Tänu Lastefondis saadud kogemustele ja teadmistele on minus tekkinud huvi sotsiaalsete 

ettevõtete ja sotsiaalse ettevõtluse vastu. Mainimata ei saa jätta ka teadmisi haigustest, mis 

Lastefondi poolt toetust saanud ja saavatel lastel esinevad ning baasteadmisi Eesti 

sotsiaalsfääri toimimisest, eelkõige sügava ja raske puudega laste osas.  

Miks soovitad sõbral Lastefondi vabatahtlikega liituda? 

Soovitan liituda, sest vabatahtliku töö Lastefondis on mitmekülgne ja paindlik ning annab 

võimaluse ennast proovile panna erinevates valdkondades. 

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

tahaksid teistega jagada! 

Minu lugu seoses Lastefondiga võrdub Tallinna vabatahtlikkonna loomise ja arenemisega. 

Olen näinud ja osalenud selles ideest teostuseni ning edasiarendamiseni välja. Tallinna 

vabatahtlikkonnaga olen tunda saanud nii edu kui läbikukkumist, kui kõik ei lähe nii, nagu 

võiks. Kõik kogemused on olnud edasiviiva jõuga. Tänu kogetule jõudis Lastefond 

vabatahtlike süsteemi parendamise vajaduseni. Tagantjärele on mul hea meel, et mind on 

usaldatud ja minu ideed ära kuulatud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


