
19. lugu 

 

Marju Tomp: „...heategevus, vabatahtlikud, aitamine, positiivsed 

emotsioonid!“ 

 

...on õppinud Tartu Ülikoolis sotsiaaltööd 

...liitus SA TÜK Lastefondiga 2011. aasta augustis 

...on seotud SA TÜK Lastefondi Tallinna haruga 

...on hetkel SA TÜK Lastefondis välissuhete ja sotsiaalala juht 

...väärtustab Lastefondist saadud kogemusi ja emotsioone  

 

Mis on Lastefond? 

Eesti üks suurimaid ja vanimaid heategevusorganisatsioone. 

Kust kuulsid Lastefondi olemasolu ja tegevuste kohta? 

Otsisin ise võimalust mõnes organisatsioonis kaasalöömiseks, kuna minu erialaks on 

sotsiaaltöö. Infot leidsin internetist. 

Mis ajendas Sind liituma Lastefondi vabatahtlikega? 

Lastega tegelemine on mulle alati südamelähedane olnud, lisaks soovisin teha midagi head 

Eesti laste jaoks. Uskusin, et vabatahtlikuks olemine annab mulle juurde kogemusi ja selliseid 

positiivseid emotsioone, mida ma mujalt ei saa. 

Mida pead enda olulisimaks panuseks/saavutuseks Lastefondi vabatahtlikuna? 

Koostööpartnerite leidmine on olnud väga oluline, lisaks SCCE* ja Lastefondi vaheline 

perepäeva projekt, kogemusnõustamise projektis osalemine, funktsionaalvoodite projektis 

osalemine – kõik need tegevused on minu arvates andnud tükikese head Eesti laste ja osaliselt 

ka ühiskonna jaoks. Üks pool nendest projektidest hõlmab enda alla probleemide kajastamise 

ühiskonnas, teine pool on aga heategevus, mille läbi saab Eestis elavaid (puuetega) lapsi 

aidata. 

* Swedish Chamber of Commerce in Estonia 

Mida on vabatahtliku töö Lastefondis Sulle andnud? 

Olen saanud palju positiivseid emotsioone, mida ei saaks ükskõik kui suure raha eest osta. 

Veel olen saanud uusi sõpru/tuttavaid, laiendanud silmaringi ja saanud arendada oma 

projektijuhtimise ning organiseerimise oskusi.  

Mida on vabatahtliku töö Lastefondis Sinult võtnud? 



2-3 h nädalas minu vaba aega. Pigem olen aga topelt oskusi ja emotsioone tagasi saanud. 

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

ühiskonda tervikuna? 

Ma ei oska öelda, kas vabatahtlikutöö on minu suhtumist muutnud, kuid kindlasti on see 

avardanud minu silmaringi, andes terviklikuma pildi Eesti ühiskonnas laste toetamist 

puudutavatest kitsaskohtadest. 

Miks soovitad sõbral Lastefondi vabatahtlikega liituda? 

Igati tore on mõelda tagasi päevale, mil oled hakkama saanud mõne suurepärase projektiga, 

kus lapsed on õnnelikud ja oled suutnud kedagi aidata. Veel on tore, kui sinu heategu 

mäletatakse ja ootamatult kuskil koosviibimisel või vastuvõtul keegi sind ära tunneb (mõni 

annetaja) ning sinu juurde tuleb ja ütleb, et sina oled Lastefondist. Saades jaatava kinnituse 

oma oletusele, ütleb ta, et te olete super tublid ja ajate õiget asja. Sellele lisandub veel tugev 

käepigistus ja suur kallistus. Kokkuvõtvalt soovitan sõbral Lastefondi vabatahtlikega liituda, 

sest sellest tööst saab palju erinevaid kogemusi ja kuhjaga positiivseid emotsioone.     

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

tahaksid teistega jagada! 

Olles Lastefondi Mõmmikuga perepäeval, tuli kord üks laps Mõmmiku juurde ja ütles: „Kallis 

Mõmmi, palun, ma väga palun, tule minu sünnipäevale. Ma annan sulle mett, mul kodus on“ 
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