
 

Firma tegi intellektipuudega laste koolile kopsaka kingituse 

Võrus osakonda omav AS Empower otsustas koostööpartneritele jõulukingituste tegemise asemel annetada raha 

hoopis abivajajatele: aasta lõpus annetati Võru Järve koolile 5000 eurot. 

Empower tegutseb Võrus alates 2006. aastast, kuid eraldi Võru osakond loodi Võrru 2012. aasta aprillis. Osakonna 

juhataja Tarmo Jõgeva sõnul tegi ettevõtte juhatus ettepaneku kinkida aasta lõpus 5000 eurot (78 000 krooni) Võru 

abi vajavatele lastele. Osakond tegi väikese taustauuringu ja otsustas, et just Järve kooli intellektipuudega lapsed 

võiksid enim abi vajada. 

Jõgeva ütles, et 5000 eurot on firma jaoks ühelt poolt suur, teisalt väike summa ehk kokkuvõttes annetamiseks 

paras. Raha kanti üle Järve kooli pangaarvele suuremat kära tekitamata. 

Järve kooli direktori Reet Kangro sõnul tuli kingitus väga suure üllatusena.  

„See oli nii suur üllatus, et ei suutnud uskuda,” meenutas Kangro. „Kui äkki tuleb raha lihtsalt annetusena, on see 

hästi meeldiv, saab natuke kergemalt hingata. Tänan neid inimesi, kes meie noori toetavad. See annab positiivset 

jõudu. Headus tuleb alati kuskilt heaga tagasi.” 

Kangro ütlust mööda laekus kooli enne aastalõppu väike kaardike, mille vahel oli teade, et kooli pangaarvele on 

kantud 5000 krooni. Koolijuht ei tea enda sõnul isegi nende inimeste nimesid, kes olid annetusega seotud. Siiski 

plaanib kool firmaga ühendust võtta ja ettevõtte esindajad külla kutsuda. 

1996. aastal asutatud Järve kool pole kunagi varem seesugust rahalist kingitust saanud. Raha saamiseks on koolil 

varem tulnud palju vaeva näha ja vaba aega panustada projektide kirjutamisse. 

Väike osa annetatud summast kulus Järve kooli lastele jõulukommipakkide tegemiseks, ülejäänud raha ootab veel 

kasutamist. Kuna õpilased osalevad sageli eriolümpiavõistlustel, siis on annetuse eest plaanis tellida ligi kümnele 

õpilasele kooli logoga ühtne spordivorm, mis jääks kooli ja mida saaksid kasutada erinevad õpilased vastavalt 

vajadusele. Osa raha eest tahetakse osta kaheksa kuni kümme tahvelarvutit, sest hiljuti Riias intellektipuudega 

laste kooli külastades kogesid õpetajad, et tahvelarvuteid saab tõhusalt kasutada intellektipuudega laste õppetöös – 

neile on loodud vastavad programmid, millest osa on saadaval tasuta. 

Kogu annetatud raha läheb õpilaste arendamiseks, mitte ei osteta selle eest mööblit vm nipet-näpet asju, teatas 

Kangro. 
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