
18. lugu 

 

Maris Laurson: „...heategu!“ 

 

...on üliõpilane 

...liitus SA TÜK Lastefondiga 2011. aasta juunis 

...on hetkel SA TÜK Lastefondis veebijuht 

...on andnud tubli panuse SA TÜK Lastefondi Tallinna haru arendamisse 

...on ööklubi tantsupõrandal teinud muudki peale tantsimise 

 

Mis on Lastefond? 

Organisatsioon, mille eesmärgiks on aidata abivajavaid lapsi, tõsta tähelepanu olulistele laste 

tervist puudutavatele teemadele ning luua ühiskonnas positiivseid muutusi.  

Kust kuulsid Lastefondi olemasolu ja tegevuste kohta? 

Konkreetset kohta ei oska öelda. Ilmselt sain olemasolust teada läbi erinevate 

reklaamikampaaniate, mis linnapildis või televiisoris nähtavad on olnud. Täpsema selguse 

tegevuste kohta sain vabatahtlikega liitudes.  

Mis ajendas Sind liituma Lastefondi vabatahtlikega? 

Peamine soov oli oma vaba aega otstarbekalt kasutada. Liitudes mul väga selget arusaama 

fondi ja vabatahtlike tegevusest polnud, kuid soovisin aidata neid, kes enda eest ise seista ei 

saa. Ajendas soov teha head teistele ja seeläbi arendada ennast. 

Mida pead enda olulisimaks panuseks/saavutuseks Lastefondi vabatahtlikuna? 

Oma esimesel aastal korraldasin uute vabatahtlike värbamist, mis oli Tallinnas eriti oluline, 

kuna meid oli vähe. Liitusin Tallinna vabatahtlikega sel ajal, mil siin alles tegevust alustati. 

Seetõttu leian, et kõik vabatahtlikud, kes alguses olid aktiivsed ja panustasid oma aega, et 

tegevust üldse käima saada ja arendada, on andnud seeläbi olulise panuse. 

Mida on vabatahtliku töö Lastefondis Sulle andnud? 

Ma arvan, et kõige olulisem on see, et olen ennast paremini tundma õppinud. Lisaks muidugi 

on Lastefondis oldud aeg oluliselt laiendanud minu silmaringi, andnud uusi kogemusi ja 

tuttavaid, sh paar väga head sõbrannat. 

Mida on vabatahtliku töö Lastefondis Sinult võtnud? 

- 



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

ühiskonda tervikuna? 

Ma ei ütleks, et minu suhtumine lastesse või ühiskonda oleks seoses Lastefondis tehtava 

vabatahtlikutööga muutunud. Pigem on see võib-olla aidanud mõtestada, miks minu 

suhtumine selline on.  

Miks soovitad sõbral Lastefondi vabatahtlikega liituda? 

Ma ei ole väga soovituste jagaja. Leian, et soov liitumiseks peaks tulema sõbralt endalt, 

seejärel saan anda talle infot, kas ja kuidas Lastefondi vabatahtlike tegevus vastab tema 

ootustele.  

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

tahaksid teistega jagada! 

Konkreetset lõbusat lugu, mis eriliselt vääriks jagamist, ei meenu. Ma arvan, et vabatahtliku 

töö juures on lõbus olnud, kui olen saanud koos teistega uusi ideid välja mõelda ning kõik 

koos midagi ära teha. Lõbus fakt on võib-olla see, et ükskord pidasime koosolekut ööklubi 

tantsusaalis, mida meile vabade konverentsiruumide puudusel pakuti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


