
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AITA KOMPLEKTEERIDA 
VAPRUSE KASTIKE! 
Tallinnas  projekti  PSÜHHOLOOGIA  3000  raames  tegutsev  klubi  ELUKOOL  kutsub  osa  võtma 
korraldatavast  heategevuslikust  mänguasjade  korjamise  aktsioonist  vähihaigete  lastele 
heaks. 

Kõik lapsele haiglas tehtavad raviprotseduurid, ka kõige lihtsamad, on tema jaoks 
äärmiselt stressirohked.    Abi ja leevendust  selles olukorras  võib laps saada  „Vapruse 
kastikesest“ - mänguasju sisaldavast kastist -, kust väike patsient saab ravi käigus 
ülesnäidatud tubliduse eest valida endale väikese meelepärase autasu. 

Kõik  mänguasjade  kogumisaktsioonis  kokku    korjatud  lelud  antakse  üleTallinna  ja  Tartu 
haiglate laste onkoloogiaosakondadele, kus neist komplekteeritakse „Vapruse kastikesed“.  

Mänguasjad on mõeldut ravi olevatele lastele vanuses  5 kuud  kuni  16 aastat .  Valdav osa 
nendest lastest  on vanuses 2 kuni  8 aastat. 

AKTSIOONI TOIMUMISAEG 

31. märts - 20. mai 

KUIDAS MÄNGUASJADE KOGUMISAKTSIOONIS „VAPRUSE 
KASTIKE“ KAASA LÜÜA   
Mänguasjade kogumisele saate kaasa aidata, kui viite omalt poolt  kogumispunkti sobivaid 
mänguasju. 

TALLINNAS MÄNGUASJADE KOGUMISPUNKTID ON: 
 Klubi „Elukool“/Isiksuse arengu  keskus „Hingevikerkaar“, Pärnu mnt 142,  korpus 12 

(Tondi elektroonika), 7. korrus. E, K 18.00-21.00, T 19.00-21.00, L, P 11.00-15.00;                     
tel. 53 93 7732, 52 51 505 

 Joogastuudio „Shakti“, Niine 11, 3. korrus,  iga paev 8.00-20.00 

 Tallinna Nõmme Gümnaasium, Raudtee 73,  E-R 9.00-15.00; tel. 52 51 505 

 Tallinna Mustjõe Gümnaasium,  Paldiski mnt.  83, E-R 8.30-19.00; tel. 52 51 505 

 Tervendavate Helide Keskus, Uus 19  (avatud ürituste toimumise ajal); tel.56 28 5229 

 Arenduskeskus  „Elutaim“, Liivalaia 43-1,   E-R 11.00-16.00 ja ürituste toimumise ajal ,  
kokkuleppel ka muul ajal; tel.50 29 242  

 Kohvik „Green Bakery“, Kaubanduskeskus Arsenal, Erika 14, iga paev 11.00-21.00;              
tel. 55 22 337,  Maakri 19/21 E-R 11.00-19.00, L  12.00-17.00; tel. 56 99 1354 

Lisaks võib igaüks liituda meie heategevusüritusega, luues ise mänguasjade 
kogumispunkti,  näiteks oma koolis, töökohas, elukohas. Kõik tekkivad küsimused ja 
ettepanekud saatke e-posti aadressile mariami137@gmail.com  

 

 

 

 

MIDA VIIA „VAPRUSE 
KASTIKESE“ TEGEMISE 
JAOKS 
Sobivad ainult uued, soovituslikult 

originaalpakendis väikesemad 

mänguasjad ja meened: 

 Autod, lennukid, mootorrattad 
(komplektis või eraldi) 

 „Bakuganid“ 

 Väikesed nukud 

 „My little pony“ ponid  

 “Sylvanian family“ jänkud  

 “Hello Kitty“ kiisukesed  

 Mänguloomad (näiteks  sarjast 
“Littlest Pets Shop“) 

 Üleskeeratavad mänguasjad   

 Legod  

 Helmekeed,  helmekäevõrud.  

 Ilusad ja naljakad magnetid, 
võtmehoidjad 

 Näpunukud ja loomad magnetiga 
käppadel (neid on võimalik 
kinnitada tilgutaja külge) 

 Väiksed pallid, soovitavalt pehmed 

 Mõistatus-, osavus- ja 
loogikamängud 

 Loovusekomplektid (ilusad 
pastakad ja pliiatsid, vildikad, 
paber, raamatud koos origami 
skeemidega, värviline 
voltimispaber) 

 Väiksed raamatud ja 
taskumärkmikud  

 Mullitajad 

MIDA EI TOHI TUUA  
Seoses laste nõrgenenud 

immuniteediga ei tohi neile tuua 

mänguasju ja esemeid, mis on :  

 kasutusel olnud 

 pehmed ja kohevad 

 klaasist või klaasosistega, kergesti 
purunevad 

 torkivad või  torkavad 

Tuua ei tohi ka väikesi detaile 

sisaldavaid mänguasju, 

lastekosmeeetikat samuti 
juusteklambreid ja -kumme, kuna 

paljudel patsientidel puuduvad juuksed. 

       

KONTAKTID 
Tel. 53937732 Maria 

Tel. 56150430 Jelena 

mariami137@gmail.com  

      facebook.com/groups/dobroP3000 
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