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• �SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond on üks 

suurimatest ja vanimatest lastehaiglate juures 

tegutsevatest heategevusfondidest Eestis. Oma 

tegevusaja jooksul on kogutud üle miljoni euro 

annetusi.  

• �Lastefondi missioon on äratada kaaskodanikes 

hoolivust ja tähelepanu kõige õrnemate ja nõrgemate 

suhtes.  

• Hetkel on Lastefondis aktiivsed vabatahtlikud nii 

Tallinnas kui ka Tartus, kes kohtuvad üle nädala 

toimuvatel üldkoosolekutel.  
� 

 

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond 



SA TÜK Lastefondi tegevus 

• �Eriliste haigusjuhtumite ravi üle Eesti; 

• �Vajaliku aparaaturi soetamine TÜK lastekliinikusse ja 

teistesse osakondadesse; 

• �Välislektorite visiidid Eestisse; 

• �Õdede ja arstide väliskoolitused; 

• �Aitame heategijatel jõuda oma toodete ja teenustega 

abivajajateni; 

• �Vabatahtliku tegevuse arendamine; 

• �Püsiannetajaskonna kasvatamine; 

• �Käivitatud projektide lõpule viimine ning uute 

algatamine; 

� 

 



 



Meditsiin 

Tegevus:  

• TÜK Lastekliiniku vajaduste  

väljaselgitamine 

• Mängunurgad ja mänguasjad 

• Kliinikumi üritused 

- aparatuur 

- tänuüritused 

• Koostöö valdkonna fondide ja seltsidega 

Tulevad üritused:  

• Diabeedipäev (14. november) 

• Jõulud Lastekliinikus (kaks näitust, mängunurkade avamine) 

• Üle nädala toimuvad üldkoosolekud  

 



Ootame oma meeskonda suure  

südamega vabatahtlikke, kes soovivad  

kaasa lüüa spordiürituste korraldamises  

ja osalemises. 

 

Tegevused: 

• Klubi Tartu Maraton (Rainis)  

• Korvpallimängud Tartus, Tallinnas, Rakveres  (Pille) 

• TÜ ASK Jõuluvõistlus  (Rainis, Kätlin) 

• Heategevuslik sporditarvete müük 

• ??? 

Sport 



Ootame: aktiivseid, 

rõõmsameelseid ja hea  

fantaasiaga inimesi,  

kellele meeldib lastega  

tegeleda. 

 
Pakume: sületäie särasilmsete laste siirast rõõmu, kuhjaga 
uusi kogemusi ja teadmise, et oled teinud midagi head. 
 

Tegevused: osavõtt erinevatest kultuuriüritustest üle 
Eesti, maskoti "Mõmmiku" heategevuslik rent, valdkonna 
organisatsioonidega suhtlemine.  

 

Kultuur 



Eesmärk: positiivne ning usaldus- 

väärne avalik kuvand Lastefondist,  

teabe edastamine 

Tegevus:  

• Sotsiaalmeedia: Facebooki fännileht, Lastefondi blogi 

• Lastefondi koduleht 

• Pressiteated 

• Tõlketöö  

Ootame väga inglise keele tõlkijat, samuti hea keelevaistu 
ning kirjutamisstiiliga aktiivseid inimesi. Vastu saate 
midagi hindamatut - kogemuse meediavaldkonnas! 

Meedia ja turundus 



Ootame enesekindlaid, avatud meeltega,  

sihikindlaid inimesi, kes ei karda  

muuta maailma. 

Pakume:  

• Müügikoolitused tippkoolitajalt (esimene koolitus juba 03. 11.12!) 

• Müügitöö kogemus uuel tasandil 

• Nende aitamine, kes ennast ise aidata ei saa 

• Uusi tutvusi 

Tegevus:  

- Püsiannetajate värbamine!  

- Jõulukontor 

- Uute müügimeeskonna liikmete koolitamine 

Müük 



Koolitus 
Ootame: heade ideedega ja  

suure südamega noori,  

kes oleksid huvitatud ise  

koolitamisest ning koolitajate  

leidmisest 

Pakume: 

• Lennukate ideede realiseerimist 

• Koolitusi 

• Võimalust ISE koolitada 

Tegevus: 

• Vabatahtlike motivatsioonisüsteemi väljatöötamine 

• Uute ja põnevate koolituste otsimine, korraldamine 



IT 

Ootame: kõiki, kes huvitatud veebikeskkondade 
arendamisest ja kujundamisest. Eriti oodatud IT oskustega 
inimesed. 

 

Tegevused:  

1. Veebilehe haldamine ja arendamine; 

2. Lastefondi vabatahtlikele ja nõukogule mõeldud 
siseveebi loomine ja arendamine; 

3. Teiste valdkondadega koostöö veebiga seotud küsimustes 
(eflaieri väljatöötamine, reklaamvideo väljatöötamine). 

 

www.lastefond.ee 

http://www.lastefond.ee/
http://www.lastefond.ee/


Sotsiaal- ja haridus 

Haridusvaldkond (Tartu):  

• Väärtuskasvatusalane materjal (teemadeks sallivus, 
hoolivus, ausus, lugupidamine, lubadused ja 
kokkulepped). Materjal mõeldud kasutamiseks 
õpetajatele I kooliastmes.  

• Koostöö sama valdkonna ühingutega 

 

Sotsiaalvalkond (Tallinn):  

• Sotsiaalprojektide juhtimine 

• Abivajajate leidmine üle Eesti 

• Koostöö sama valdkonna ühingutega 



Mõmmik 

 



Tulevad üritused 

I müügikoolitus 03.11.2012 

Vabatahtlike üldkoosolek 06.11.2012 

II müügikoolitus 10.11.2012 

Heategevuspäev Selverites 14.11.2012 

Vabatahtlikud tähistavad 
Lastefondi sünnipäeva  

16.11.2012 

Vabatahtlike üldkoosolek 20.11.2012 

NB! 
Lisanduvad 
jooksvad 
üritused ja 
tegevused. 



 


