Lapsed sünnivad südames
O

n 3. jaanuar ja aasta 2007. Heliseb telefon. „Tere Sigrid! Mis teed, kus oled?
Kas tões tulid Haiba lastekodust ära? Mis siis oma eluga edasi plaanid teha?“,
küsitleb Hannes. Vastuseid ootama jäämata räägib Hannes oma plaanist minna
presidendiga kohtuma, kuna tema head lapsendajatest peretu avad otsivad
mõistmist ja tuge oma lapse kasvatamisel. Raske, isegi väga raske pidi olema
Andresega (nimi muudetud). „Palun tee mulle kiire kokkuvõte tänasest olukorrast
lapsendamises ja siis palun tule minuga presidendi juurde kaasa”, lisas Hannes.
Päris keeruline oli kokkuvõtet teha, kuna infot oli vähe. Presidendiga kohtumine
toimub 15. jaanuaril Kadriorus. Hannesega kaasas on Sirje ja Andrus. Kohtumisel
selgitatakse üksteise võidu, et lastekodus elab liiga palju lapsi, lapsendamise kohta
pole infot, lapsendajapered ei saa tuge ja teiste lapsendajatega on pea võimatu
kohtuda. President Ilves kuulab nad ära ja ütleb: „Ega teil muud võimalust pole,
peate ise midagi ära tegema”. Lossi trepil lepitakse kokku, et asja tuleb kõigepealt
uurida. Kui leidub veel peresid, kes vajavad tuge, tuleb luua keskus.
2007. aastal toimub põhjalik lapsendamise hetkeolukorra kirjeldamine ja kitsaskohtade väljaselgitamine. Intervjueeritakse kokku 50 võtmeisikut üle Ees .
Hetkeolukorra kirjelduse koostamisel selgub, et Ees s on vaja luua lapsendajate
leidmiseks, koolitamiseks ja nõustamiseks organisatsioon. Kohtutakse lapsendajate
kogukonnaga, kes nimetab end adop ivperede seltsiks ja kinnitab samu organisatsiooni loomise vajalikkust.
Algatusgrupi liikmed: Sigrid Petoﬀer, Signe Kaplan, Maie Salum, Lea Möll, Sirje ja
Andrus Reinsoo, Hannes Tamjärv, Sven Jürgenson ja Heli Suvi.

• 12. jaanuar toimus Nukuteatris MTÜ Oma Pere asutamiskoosolek, millest võ s
osa 58 inimest. Ris vanemateks ehk nime panijateks olid Maite ja Kerri Ko a.
• Algas koostöö Leedu, Lä , Venemaa, Soome ja Rootsi samalaadsete organisatsioonidega.
• Toimusid kohtumised sotsiaalminister Maret Maripuu, rahvas kuminister Urve
Palo ja kultuuriminister Laine Jänesega.
• Perekonnaseaduse muutmiseks algasid läbirääkimised riigikogu sotsiaalkomisjoni,
sotsiaalministeeriumi hoolekandeosakonna ja maavalitsustega.
• Toimusid esimesed kolm grupinõustamist, millest võ s osa 30 inimest.
• Tutvustasime ühingut konverentsidel ja ümarlaudadel.
• Kajastasime teemat meedias: ETV saadetes Puutepunkt ja Pereelu, ajakirjades
Ees Naine ja Pere ja Kodu ning ajalehes Maaleht.
• Meid rahastasid Sirje ja Andrus Reinsoo, Hannes Tamjärv, Hasartmängumaksu
Nõukogu, Avatud Ees Fond, Põhjamaade Ministrite Nõukogu ja Swedbanki
annetuskeskkond.
• Valmis koduleht www.omapere.ee.
• 31.12.2008 seisuga oli meil 82 liiget.
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