
Stipendiaadid 2010/2011 
 
8. juuni 2011 
2010/2011 õppeaastal pälvis Eesti Lastefondi õppestipendiumi 21 kõrgkoolis õppivat noort. 
Stipendiaadid on pärit Tartu Ülikoolist (5), Tallinna Tehnikaülikoolist (1), Tallinna Ülikoolist 
(2), Tallinna Pedagoogilisest Seminarist (3), Tallinna Majanduskoolist (3), Mainori Kõrgkoolist 
(1), Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolist (1), Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia (1), Lääne-
Viru Rakenduskõrgkoolist (1), Eesti Lennuakadeemiast (1), Väimela Kutsehariduskeskusest 
(1) ja Eesti Mereakadeemiast (1). Osad meie stipendiaatidest on jõudnud ka magistrikraadi 

taotlemiseni. 
 
Stipendiumifond on moodustunud JCI Ettevõtlike Noorte Koda(heategevuslik jooks Rat Race koos JCI 
Toomemäega), Priit Press&Lilled lillepood (Roosiprojekt)ja eraisikute toetustest. 
 
Stipendiaadid: 
- Eva, eripedagoogika, magister 1. kursus 
- Mati, informaatika, 1. kursus 
- Riina, koolieelse lasteasutuse õpetaja, 3. kursus 
- Jana, logopeedia, magister 2. kursus 
- Taali, õigusteadus, 1. kursus 

- Kristi, arvutisüsteemid, 1. kursus 
- Marcus, psühholoogia, 3. kursus 
- Robert, mitme aine õpetaja, magister 2. kursus 
- Pavel, noorsotöö, 1. kursus 
- Viktoria, sotsiaaltöö 2. kursus 
- Victoria, noorsootöö 2. kursus 
- Kersti, personalitöö, 3. kursus 
- Taavi, turundus, 4. kursus 
- Helena, raamatupidamine, 2. kursus 
- Kristjan, sisekujundus, 3. kursus 
- Ingrid, koolimuusika, 2. kursus 
- Cerlyn, farmatseut, 2.kursus 

- Anu, raamatupidamine, 1. kursus 
- Kati, lennuliikluse juhtimine, 1. kursus 
- Angela, turismi- ja toitlustuskorraldus, 1. kursus 
- Ilja, mehaanika, laeva jõuseadmed, 1. kursus 
Kokku toetasime stipendiaate 6825 Euroga.  
 
Stipendiumide üleandmine toimus 06. juunil kell 15.00 Tartu AHHAA Keskuses. Uues Tartu AHHAA 
Keskuse majas tervitasid noori südamlike kõnedega Eesti Lastefondi juhataja Sirje Grossmann-Loot, 
pikaajalise sponsori JCI esindajad Evely Kokka ja Kaidar Raudmets JCI Toomemäest ja Anne Rähn 
Sotsiaalministeeriumist.  
 
Eesti Lastefondi juhataja Sirje Grossmann-Loot: „Iga kord kui jagame stipendiumi tublidele õppuritele, 

oleks samaväärne ja tähtis premeerida ning tunnustada ka neid häid asenduskodude õpetajaid-
kasvatajaid, kes noori õigele teele - hariduse poole on suunanud. Tee kõrghariduse suunas on neil lastel 
ju tihti konarlik.“ 
 
Stipendiaat Eva Kõrgmaa jagas oma kõnes rõõmu, et vähemalt kord aastas on stipendiaatidel võimalik 
üksteisega kohtuda. Samuti on oluline, et stipendium annab lisaks materiaalsele toele ka tunnustuse 
nende noorte saavutustele.  
JCI Toomemäe esindajad Evely Kokka ja Kaidar Raudmets andsid Eesti Lastefondile üle sümboolse tseki 
2011. a. Tartu Ratrace raames stipendiumifondi kogutud summaga. Sel aastal kogunes Tartu 
kontorirottide jooksuga stipendiumifondi 3200 Eurot. Põnevatest tegevustest teaduskeskuses rääkis 
AHHAA Keskuse projektijuht Irina Orekhovamaja, kes julgustas noori tegelema teaduse ja õppimisega. 

Pärast pidulikku osa nauditi head seltskonda ja kringlit ning siis said kõik huvilised juba ise uue majaga 
tutvust tegema minna ja proovida, uurida ning katsuda erinevaid põnevaid ekspositsioone.  



 
 

Esimeses reas stipendiaadid, samas reas paremal ääres Eesti Lastefondi projektijuht Liis Saarna, teises 

reas vasakult Tartu Kristlik Noortekodu juhataja Külli Kool, Tartu Mäe-Kodu juhataja Helle Siigur, 

Sotsiaalministeeriumi sotsiaaltöö ja sotsiaalse kaasatuse juht Anne Rähn, Eesti Lastefondi juhataja Sirje 

Grossmann-Loot, suurtoetaja JCI Toomemäe esindajad Kaidar Raudmets ja Evely Kokka ja stipendiaadid. 


