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Hoolime Koos talvelaager 

 

Sõbra Käe aasta algas traditsiooniliselt hoogsa avapauguga ehk talvelaagriga Nuutsakul. 

Seekordne laager oli mitmel põhjusel eriline. Esiteks, laagri vanuseline sihtgrupp oli kitsam 

kui varasemalt (7–13aastastele lastele). Seda põhjusel, et laagri teema oleks üles ehitatud 

kindlat vanusegruppi silmas pidades. Laagri teemaks oli „Sinul on mõju“ – meil igaühel on 

mõju ümbritsevatele inimestele ja Jumalal on tohutu mõju meie eluloole. Teiseks, Kerli 

Saupõld oli esimest korda Hoolime Koos laagrijuhi rollis ning siin on tema mõtted toimunust: 

„Hoolime Koos“ talvelaagris osales ligi 60 last ning ligi 40 vabatahtlikku. Minu kõige suurem 

tänu on just vabatahtlike eest, kuna nemad katsid täiuslikult minu kui laagrijuhi puudujäägid. 

Hämmastusin korduvalt nende oskustest ja tublidusest. Samuti kogesin, et Jumala arm kattis 

kogu laagrit! 

Igal hommikul võtsime 

meeskonna koosolekul eraldi 

palveaega, et paluda Jumala 

õnnistust ja hoidmist igale 

laagris osalejale ja igale 

tegevusele, mis sel päeval 

laagrikavas oli. Hommikune 

ühispalve andis igale 

laagripäevale tugeva „vunda-

mendi“ ja lõi meeskonna-

liikmete vahel ühtsust. 

Kõige eredam mälestus on 

hommikusest koosolekust, kus 

üks grupijuht jagas emotsioone 

armsast hetkest oma grupi 

noorega. Neiu tegi lapsele 

komplimendi ta välimuse kohta ning seepeale hakkas laps nutma. Need pealtnäha lihtsad 

sõnad puudutasid teda nii tugevalt, sest mitte keegi ei olnud talle varem midagi sellist öelnud. 

Kahjuks on neid lapsi palju, kelle eludes napib julgustust ja lahkeid sõnu. Ilmselt seetõttu oli 

julgustus-sein väga popp. Igal laagris osalejal oli oma nimega ümbrik, kuhu kõik said 

julgustusi kirjutada. Paljud lapsed käisid iga mõne minuti järel oma ümbrikusse piilumas. 

Laagri eesmärk oli pakkuda lastele armastavat keskkonda ja usun, et see sai mitmel viisil 

täidetud ning mõjutasime nende elusid positiivselt! 

 

UUS ehk Uks Unistuste Suunas 

 

Sõbrapäeval täitus sellel Sõbra Käe projektil „esimene sünnipäev“, seega UUS projekt ei 

olegi enam nii uus. Tegelikult on see akronüüm ja kannab täisnime Uks Unistuste Suunas – 

lastele-noortele mõeldud võimalus ühekordseks toetuseks igaühe individuaalse unistuse 

suunas. 

Projekt kuulutati välja eelmise aasta sõbrapäeval ning praeguseks on hoolivate täiskasvanute 

abiga saanud toetust 33 last üle Eesti. Päris mitmeid toetusi on läinud huviharidusele ja 

spordile – näiteks trennivarustuse hankimisele, muusikariistadele või treeninglaagritele. Päris 



mitmeid lapsi oleme toetanud tervisemuredes – ressursse on läinud nii füüsilise kui vaimse 

tervise heaks. On olnud lapsi, kellel on olnud praktilisi vajadusi – puudu on olnud oma voodi, 

koolilaud või koolikott. Mitmel lapsel oleme aidanud õppima asuda suuremast koolist 

väiksemasse, kus on toetavam ja individuaalsem keskkond. Ja nii mõnelegi noorele on toetus 

sellest projektist olnud abiks klassiekskursioonil osalemiseks. 

 

Teise lastetoa avamine Narvas 

 

Märtsi algus tõi kaasa eriti toreda põhjuse 

ühiseks tähistamiseks – Narva kohalikus 

sotsiaalmajas sai valmis toake, mis mõeldud 

väiksematele lastele sisukaks ajaveetmiseks 

ja mängimiseks. Üks lastetuba on selles 

majas olnud juba kuus aastat ja on meie 

laagrilastele igapäevaseks kogunemis-

kohaks, kus õpitakse, mängitakse ja 

üksteisele toeks ollakse. Koduhoidja Niina 

Jakovleva on seal lastele-noortele tagavara-

emaks ning teeb oma parima, et toetada laste 

suurekssirgumist võimalikult turvalises 

keskkonnas. 

Uues toas tehti remont meie suurte ja tublide noorte abiga 

ning nemad on ka need, kes Niina asjatundliku abiga 

hakkavad tegelema järgmise põlvkonnaga ehk sotsiaalmajas 

ja selle ümbruses elavate väikelastega, kellele uus tuba 

mõeldud on. 

Pidupäeval kogunesid väiksesse toakesse meie lastetoa 

lapsed ja mõned lapsevanemad, kohaliku omavalitsuse 

juhid, kes olid aidanud lastetoa remondiga ja Sõbralt 

Sõbrale töötajad. Ruumi oli küll vähe, aga rõõmu palju ja 

kõige enam elevust tekitas imetore kingitus meie 

laagrisõpradelt ameeriklastelt – nad täitsid laste ammuse 

unistuse ning kinkisid lastetuppa akvaariumi. Nii et nüüd on 

lastel ühised hoolealused, kes tuletavad meelde, et neist 

hoolitakse. 

 

Sõbralt Sõbrale e-pood 

Sõbra Käe varustaja materiaalsete vahenditega on olnud läbi aegade taaskasutuspood Sõbralt 

Sõbrale. Poodidest saadavast tulust läheb suur osa Eesti laste-noorte-perede heaks: laagrid, 

laste huvitegevuse ja hariduse toetamine, vaimse tervise toetamine, keerulise taustaga lastele-

noortele võimalikult mitmekülgse toe pakkumine ja palju muud vahvat, mida Sõbra Käsi 

koordineerib ja korraldab.  

Praegustel keerulistel aegadel avas Sõbralt Sõbrale e-poe ja kaubavalik täieneb seal iga 

päevaga. Olete teretulnud kodusel viisil vajalikke asju soetama ja oleme tänulikud, kui jagad 

infot ka oma sõpradele-tuttavatele: www.sobraltsobrale.ee/epood 

Hermakülade pere arvab asjast nii: https://www.youtube.com/watch?v=ic4oolg4uhA 

http://www.sobraltsobrale.ee/epood
https://www.youtube.com/watch?v=ic4oolg4uhA


Nõustamiskeskus 

 

Oleme läbi minemas ajast, kus on palju segadust, teadmatust ja hirmu. Me seisame silmitsi 

pahupidi pööratud argielu ning suurte muutustega igapäevases elukorralduses. 

Nõustamiskeskuse perena tahame Sulle öelda: „Ära jää oma murega üksi!“ 

Julgustame Sind ühendust võtma, kui tunned ärevust, ängi ning segadust, kuidas toime tulla. 

Seoses Eestis väljakuulutatud eriolukorraga ning nii meie klientide kui töötajate tervise 

huvides toimuvad Sõbralt Sõbrale nõustamiskeskuses lähinädalatel kõik vastuvõtud 

internetiüleselt videokohtumistena. 

Pakume võimalust kohtuda Skype’i, Whatsapp’i, Facetime’i või Messenger’i keskkonnas. 

Samuti pakume erandkorras võimalust kirja teel toimuvaks nõustamiseks. 

Võta meiega ühendust: https://sobraltsobrale.ee/noustamiskeskus/ 

https://sobraltsobrale.ee/noustamiskeskus/

