
20. lugu 

 

Madli-Kärt Uprus: „...Mõmmik!“ 

 

...õpib Tartu Ülikoolis 3. kursusel arstiks 

...liitus SA TÜK Lastefondiga 2011. aasta 

novembris 

...on hetkel SA TÜK Lastefondis 

meditsiinivaldkonna juht 

...ühendab eriala ja vabatahtlikutööd 

...lastele „Aliases“ vastu ei saa  

 

Mis on Lastefond?  

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond on heategevusfond, mis toetajate abiga aitab haiglaid 

ning meditsiinilist abi vajavaid lapsi ja nende vanemaid. Meditsiin on pidevalt muutuv 

valdkond – tulevad aina paremad masinad ja vahendid, kuid ühtlasi on tegemist ka väga kalli 

valdkonnaga. Toetusfondi abiga aitame soetada haiglatesse uusi seadmeid ning toetame lapsi 

ka majanduslikult, et nad saaksid vajalikku ravi, sest on mitmeid ravimeid/ 

sonditoite/vahendeid, mille ostmist haigekassa veel ei toeta. Nimes olev „Tartu Ülikooli“ võib 

veidike segadust tekitada, sest tegelikult osutame abi lastele üle kogu riigi.  

Kust kuulsid Lastefondi olemasolu ja tegevuste kohta?  

Lastefondi sattumise eest vastutab sõbranna Merle, kes mu avalduse peale „tahaks-kuskil-

heategevuslikus-organisatsioonis-midagi-ära-teha-aga-ei-tea-kus“ tutvustas kohe Lastefondi. 

Otsustavaks ja motiveerivaks sai kindlasti abistatud laste lugudega tutvumine Lastefondi 

kodulehel. 

Mis ajendas Sind liituma Lastefondi vabatahtlikega?  

Soov millessegi panustada. 

Mida pead enda olulisimaks panuseks/saavutuseks Lastefondi vabatahtlikuna?  

Sellel aastal* olin 14. novembril toimunud ülemaailmse diabeedipäeva tähistamise 

eestvedajaks. Ürituse raames mõõtsime arstiüliõpilaste abiga veresuhkrut Selverites üle Eesti. 

Üritus toimus koostöös glükomeetreid tootvate firmade (eesotsas Sanofiga) ning  Eesti 

Arstiteaduse Üliõpilaste Seltsiga.  

*2012 



Mida on vabatahtliku töö Lastefondis Sulle andnud?  

Organiseerimiskogemust ja oskust aega planeerida. Kindlasti ka uusi sõpru, tutvusi ning 

võimalust osaleda vahvatel üritustel. Kuna fondi sihtgrupp on meditsiinilist abi vajavad 

lapsed, siis saan kindlasti ka enda erialale vajalikke teadmisi. 

Mida on vabtahtliku töö Lastefondis Sinult võtnud?  

Võtnud on ainult veidi vaba aega. Ma ei nimeta seda päris „võtmiseks“, sest see tähendaks 

millegi kaotamist – kogu ajakulu kompenseerib eelnevalt mainitu. 

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

ühiskonda tervikuna?  

Otseselt suhtumise muutusest ei saa minu puhul rääkida. Pigem on see avardunud silmaring 

varjatud probleemide osas. Minu jaoks on olnud äärmiselt suur üllatus, et abivajajaid on nii- 

nii palju.  

Miks soovitad sõbral Lastefondi vabatahtlikega liituda? 

Kogemus, sõbrad ja organiseerimisrõõm. Kindlasti leidub Lastefondis igale ühele midagi – 

töötavad ju erinevate valdkondadega tegelevad grupid.  

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

tahaksid teistega jagada!  

Mängisime lastega eelmisel suvel hansapäevadel piltidega „Aliast“. Lapsed on lihtsalt super 

nutikad! Nimelt oleksin mina seal oma seletusoskusega kindlasti kaotanud. Sõna, mida üks 

tüdruk seletama pidi oli „hernes“ ning seletus ise nägi välja selline: „ Need asjad mida sa sööd 

nii“ ( sellel hetkel imiteeris pisikeste asjade söömist). Paariline vastas: „Hernes!“.  Uskumatu! 

Laste vastu nende endi mängu ikka mängida ei saa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


