
Lugupeetud Eesti Tegevusterapeutide Liit, 

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi tegevusvaldkond on abivajavate laste 
toetamisel lai ning fond ulatab aastas erineval viisil abikäe üle 500 lapsele. 
Koos toetuse andmisega tõstatame võimalusel ka ühiskondliku diskussiooni, 
kuidas probleemi lahendada ning anda impulss seadusemuudatustele ja Eesti 
Haigekassa toetusnimekirjade täiendamisele. Meie soov on, et abi vajavad 
lapsed ja pered leiaksid tee Lastefondi! 
 
Selleks, et info Lastefondi toetusvõimaluste kohta jõuaks üle Eesti võimalikult paljude 
abivajajate ning abivajajatega kokku puutuvate inimesteni, palume jagada seda kirja 
terapeutide ning spetsialistidega. Lastefondi poole võiks suunata pered, kellel 
puuduvad või on ammendunud riiklikud võimalused lapse arendavate teraapiate 
katmiseks. Lisaks saame aidata teraapiatega seotud kulude katmisel neid peresid, kes 
elavad maapiirkonnas või kellel ei ole mingil muul põhjusel võimalik käia teenusel. 
Lastefond aitab haigeid  lapsi kasvatavatel peredel tasuda lapse muusika-, 
tegevus- ja ratsutamisteraapia eest ning võimaldab füsio- ja tegevusterapeudi 
teenuse kättesaadavust kodutingimustes. Lisaks aitab fond tasuda ka individuaalse 
ravivesivõimlemise kulud, mis on raviarsti poolt lapsele näidustatud, kuid mida 
riiklikud vahendid ei kata. Eelnev teraapiate loetelu ei ole aga ammendav, vaid 
oleme valmis katma ka teiste teraapiateenuste kulusid, kui lapse raviarst selle vajadust 
kinnitab. 
 
TÜK Lastefond on loodud, et aidata eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende 
peresid, hüvitades kuludokumentide alusel lapse haigusega seotud kulutusi, mida 
Eesti Haigekassa, Sotsiaalkindlustusamet või kohalik omavalitsus ei kata. Saame 
hüvitada ka omaosalustasusid, mille maksmine käib perele üle jõu. Soetame haiglate 
lasteosakondadele vajalikku aparatuuri, mille ostmiseks raviasutusel vahendid 
puuduvad või on ebapiisavad.  
 
Lastefondist abi saamiseks tuleb täita taotlusvorm, mille leiab Lastefondi 
kodulehelt www.lastefond.ee/abivajajale ning saata see koos vajalike 
lisadokumentidega e-posti aadressile info@lastefond.ee. Taotluse saab esitada nii 
lapsevanem ise kui ka arst, terapeut, sotsiaaltöötaja või perele lähedane isik. Taotluse 
esitamise järgselt võetakse taotluse esitajaga ühendust, vajadusel täpsustatakse 
taotluses kirjapandut, konsulteeritakse raviarsti(de)ga/terapeuti(de)ga ning esitatakse 
taotlus Lastefondi nõukogule toetusotsuse langetamiseks. 
 
Soovi ja vajaduse korral on Lastefondi töötajad valmis ka liidu siseüritustel vm 
sündmustel tutvustama Lastefondi tegevust, toimimispõhimõtteid ja abitaotlemise 
võimalusi.  
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