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för föräldralösa och andra utsatta ungdomar i Lettland

Eleverna lämnar avtryck
När ansökningarna kommit in kallas alla till ett samtal med våra
Nytt för i år är att alla elever lämnar ett minne efter sig i form

socialpedagoger, som ansvarar för intagningen. Vi har inte resurser

av ett signerat handavtryck på väggen i caféet. På bilden ser vi

att ta emot pojkar och flickor med för svåra psykiska problem eller

Mudris, som går i 9an och har några år kvar innan han är färdig

utvecklat missbruk och därför görs en bedömning före intagning.

att lämna skolan och får sätta dit sitt avtryck.

Alla Livslusts elever kräver mycket stöd till följd av svåra erfarenheter från uppväxtåren. Flera har smärre mentala handikapp och
många saknar framtidstro och motivation att studera.

Öppet Hus för blivande elever
En harmonisk miljö är grogrund för rehabilitering och utveckling.

Livslust vänder sig i huvudsak till två kategorier utsatta tonåringar. De
som saknar egna familjer och finns på statliga skolinstitutioner och de
som finns i familjer med allvarliga sociala problem. Gemensamt är att

(Foto: Joakim Lind)

Nätverk för barns bästa

de har en svår uppväxt bakom sig och är i lika stort behov av rehabilitering som av yrkesutbildning. Det är frivilligt att komma till Livslust

Livslust har utvecklats till en väl fungerande verksamhet där vi ser

och intresserade ungdomar är välkomna till skolan för att själva bilda

att ca 80% av våra tidigare elever lever ett normalt liv med egen

sig en uppfattning om verksamheten. För att nå ungdomarna bjuder

försörjning. Tack vare att vi är oberoende och har en hängiven

vi in personal från skolinstitutioner och socialkontor till en Öppet Hus-

och kompetent personal har vi bokstavligen genom trial-and-error

dag i Aizupe. De tar med sig elever som ska sluta grundskolan och

kunnat skapa en egen metod för rehabilitering och utbildning av

därmed måste lämna institutionen. En del elever har inte godkända

utsatta ungdomar. Vi har nu nått den punkt då vi vill sätta Livslust-

betyg och svårt att komma in på statliga yrkesskolor. Till Livslust är

Dzivesprieks på kartan inom den sociala sektorn och i skolvärlden.

man välkommen även om man inte klarat 9an med godkänt resultat.

Först och främst i Lettland och Sverige men också i resten av
Baltikum och andra länder. Vi utökar vårt nätverk och söker nya
kontakter med andra liknande verksamheter för att presentera
vårt koncept och för att lära av andras erfarenheter. Vi bygger ett
nätverk för kunskapsutbyte för barns och ungdomars bästa.
Några exempel:
Besök hos ungdomsprojekt i Dalarna
Livslusts socialpedagoger Gita Priede och Inita Klenberga åkte i bör-

Skolpersonal, socialarbetare och blivande elever vid en presentation av

jan av maj till Insjön för ett studiebesök hos ett projekt för ungdomar

Livslust i Aizupe den 24 april.

i riskzonen. Det ingår i det internationella nätverket ”Live To Learn To

Live”, som Livslust också är med i. Personal från Insjön kommer i början av oktober att besöka vår skola för att se hur vi arbetar.
Presentation i Valmiera Kommun
Vi är i slutfasen av ett projekt finansierat av EUs Strukturfonder
ESF. Det handlar till stor del om att sprida kunskap om Livslusts
arbetsmetoder till kommuner och skolor i Lettland.
Besök från Ruijena ochTukums
I februari kom lärare och elever från en skola i Ruijena i norra
Lettland till Aizupe. Efter presentationen fick alla pröva på att
arbeta i verkstäderna med Livslusts elever. Vi har också haft besök
av lärare från Tukums internatskola för elever med någon form av
lättare mentalt handikapp.
Besök från Liepaja och Ventspils
Personal från ett barnhem i Liepaja och ett kriscentrum i Ventspils
kom till Aizupe för att utbyta erfarenheter. Speciellt viktigt eftersom de har hand om potentiella Livslust-elever.
Seminariet ”Nya Yrken 2008”
I januari deltog Livslusts studierektor Laima Baumane och fritidsledare Juris Mazurs i ett fackseminarium arrangerat för yrkesskolor av vår lettiske företagspartner Sia Knauf i samarbete med
Lettlands utbildningsdepartement. Ett bra tillfälle att knyta kontakt med andra yrkesskolor.
Besök från ”Saldus centrum för yrkesval”

Dagliga rutiner ger balans (Foto: Joakim Lind)

En organisation som ungdomar kan vända sig till för att få hjälp

Studiebesök och andra utfärder:

med sitt yrkesval. De gör tester och ger stöd och rådgivning kring

• Eleverna besökte Ockupationsmuseet i Riga för att lära om

utbildning. Livslusts rektor har också haft ett möte med Byrån för

Lettlands historia. Med allt vad det lettiska folket fått utstå så

yrkesutbildning i Riga.

är det en omskakande upplevelse. För att lätta på stämningen
for man sen till isbanan vid Lidos nöjescentrum och åkte skrid-

Givande möten i Sverige
Vi har presenterat Livslust för professor Birgitta Qvarsell vid
Pedagogiska Institutionen vid Stockholms Universitet och statsvetaren Anders Bro som ansvarar för Barnrättsakademin (www.

skor.
• En kväll ägnades åt teater på Nationalteatern i Riga och en
annan gång stod cirkusföreställningen ”Cirkusprinsessan” på
programmet. Mycket uppskattat.

barnrattsakademin.se) vid Örebro Universitet. Vi har också besökt

• Sömmerskeeleverna gjorde ett studiebesök på en utställning i Riga.

Stadsmissionens mötesplats ENTER (www.stadsmissionen.se) en

• Vår personal och intresserade elever besökte mässan ”Skola

unik verksamhet för utsatta unga. Mötena var mycket givande och
är början på ett svenskt nätverk.

och Bok 2008”
• Nordea bjöd eleverna på en basketbollmatch där ett av
Lettlands bästa lag Barons spelade.

Grupp från Täby Kommun i Aizupe
Till vårt svenska nätverk kan vi också räkna representanter från

Föredrag och seminarier för eleverna:

Täby kommun som besökte skolan i april. Alla är på olika sätt

• Ett föredrag handlade om trafficking, en företeelse som tyvärr

aktiva i arbete med barn - rektorer, lärare och personer som arbe-

drabbar flickor ur just Livslusts målgrupp. Vi är måna om att de

tar med brotts- och drogbekämpning. De var imponerade både av

ska känna till faran och informerar därför regelbundet. Som

verksamheten och hur den presenterades.

hjälpmedel använder vi bland annat konstterapi för att budska-

Händelser i Lettland första halvåret

pet ska nå fram. Faktum är att en av flickorna varit mycket nära
att ”gå på” de vackra löftena om arbete och en bättre framtid i
utlandet. Som tur är upptäcktes det i tid och personen som kon-

Den dagliga rutinen vid skolan kretsar kring den sociala rehabiliteringen och yrkesutbildningen som är basen i Livslusts verksamhet.
Rutin och struktur är viktigt för ungdomar som mår dåligt efter en
svår uppväxt i otrygg miljö.

taktat henne blev arresterad och dömd.
• En polis höll föreläsning om lagar och regler och hur destruktivt
det är att hamna i kriminalitet.
• Doktor Guntars Kuklis föreläste för pojkarna om hälsa och
hygien. I vissa sammanhang kan det vara bra att pojkar och

Men det händer mycket annat som bidrar till elevernas utveckling
och sätter guldkant på tillvaron. Några exempel:

flickor är för sig.
• Stress var temat för en seminariedag.

Fester och annat kul:

till hands i Riga som en vuxen kontakt för elever som flyttat ut
och behöver någon att tala med eller få råd av. Hon besökte
skolan för att lära känna eleverna och berätta vem hon är och
hur de kan nå henne.

Valentindagen firades som vanligt med en fest i romantikens tecken.
Kreativiteten flödade under förberedelserna. Här ser vi flickorna som gjorde utsmyckningen av festbordet.

• Påsken firades på skolan tillsammans med personal från
Nordea Lettland.
• En eftermiddag kom en grupp med barn från barnhemmet
Lejasstrazdi, som tillhör de institutioner som vi har en nära kontakt med och bjuder in till olika evenemang. Flera av Livslusts

Keramik är populärt och skolan har egen brännugn. (Foto:Joakim Lind)

elever kommer därifrån.
• Letter älskar att sjunga och Livslusts elever är inga undantag.
Det är populärt att vara med i sångkören och våra ungdomar

Klarar man ett maratonlopp klarar man allt

uppträder gärna för besökare. Den 23 februari deltog kören i en
konsert i Zante.
• Den sista april kom personal från Nordea till Aizupe för att hjälpa till med röjning och skötsel av trädgården och omgivningarna utanför skolan. Det hela avslutades med ett Garden Party i
den välansade trädgården.

Rektor Edijs Petersons sprang årets London Maraton på 3.42.08 och blev så
här nöjd. Vilken förebild !

Edijs, som är idrottslärare och tidigare tävlingscyklist, är numera hängiven maratonlöpare. Han har hunnit avverka ett antal maratonlopp
runt omkring i världen och tränar förstås dagligen. Han har lyckats
inspirera både elever och en och annan ur personalen att träna. Den
18 maj var det dags för Rigas Maraton med många deltagare från
Livslust som sprang allt från 3 km till halvmaran på 21 km. De syntes
tydligt i sina gula T-shirts och var otroligt stolta när de gick i mål.

• Samarbetet med Dzirciems barnhem fortsätter och den 20 februari
bjöd Livslust in till maskerad där alla var utklädda till möss. Ovan
ser vi några av eleverna medan de väntar på gästerna.
• Barn från flera andra institutioner kom till Aizupe den 14 maj
för att vara med om en härlig dag med lekar och tävlingar.
Det har blivit en rolig och givande tradition att arrangera olika
typer av evenemang där vi bjuder in andra skolor eller barnhem.
• Livslusts första volontär i Lettland är Anitra Robeza. Hon finns

Vi har plats för barn och ungdomar att träffas

Skolans fastighetsskötare Juris Neimanis passerar överlycklig mållinjen.

Tack igen till Scalateatern…

Årets Livslust-golf…

…och Lasse Beischer från teatergruppen 123 Schtunk, som bjöd på

… spelas på Täby Golfklubb den 16 september. Det blir kanonstart

en underbart rolig välgörenhetsföreställning den 6 februari

och spel i 4-mannalag. För 950 kronor får man fria bollar på driving-

…och till kvällens sponsorer Spendrups, Brommatryck & Brolins och

range före spel, startkit, förfriskningar längs med banan och lunch.

Map Sverige

Fina priser skänkta av Livslusts sponsorer. Intäkterna går oavkortat

…och till alla Er som satt i publiken!

till Livslusts verksamhet. Vill du veta mer kontakta Eva Martinsson via

Kvällens bidrag räcker till att hålla en elev under ett år på skolan.

e-post eva@tima.name eller Livslusts kansli livslust@telia.com alterna-

Välkommen till våra nya volontärer

tivt telefon 08-660 77 84.

Tack för allt stöd

Glädjande nog har vi fått ny hjälp och ny inspiration av unga friska
krafter bland våra volontärer.

Vi vill speciellt tacka våra trogna volontärer, samarbetspartners och
faddrar. Tack också till följande som bidragit på olika sätt under 2008:

Evenemangsgruppen, som är en viktig del av Livslusts finansiering,

Förenade Liv, Handelsbankens Fadderbarnsfond, IBM-personalens

består av Caroline Dahlbo, Jonas Axell, SEB, Andreas Bengtson, South

U-landshjälp, Filippa K, Husqvarna Latvija,

of France Communication och Anette Keiler-Arvedson.

Stora Enso, Good Year, Data Factory, Handelsbanken Hallsberg,
Effective Mobile Management.

PR- och kommunikationsgruppen består av Stephanie Persson,
student på Marknadsakademin SU, Joakim Lind, Cloudberry

Stiftelsen Livslusts Årsredovisning 2007 går att beställa från kansliet

Communication, Anette Keiler-Arvedson och Eva Martinsson.

livslust@telia.com

(Fotografier: Joakim Lind)

Du kan hjälpa oss att hjälpa
En gåva till Livslust är en gåva till utsatta ungdomar i Lettland. Som SAMARBETSPARTNER går man in med ett långsiktigt engagemang.
Som LIVSLUST-FADDER stöder man verksamheten med ett valfritt belopp varje månad. Man kan ge enstaka bidrag t.ex. i samband med jul
eller en födelsedag. Man kan bli SOMMARFAMILJ eller KÖPA PRODUKTER tillverkade vid skolan.
Vill du veta mer, kontakta oss på 08-660 77 84 eller livslust@telia.com eller www.livslust.com

Stiftelsen Livslust
Box 29092, 100 52 Stockholm, Tel: 08-660 77 84, E-post: livslust@telia.com, Hemsida: www.livslust.com
Postgiro: 90 07 42-8, Bankgiro: 5190-4688, Org.nr: 802018-1064
Generalsekreterare: Elisabeth Melin Cejie
Styrelse: Eva Christensson, ordförande, Maria Cakste, Elisabeth Melin Cejie, Rikard Josefson Christer Magnusson, Carl Johan Smith, Torbjörn Torell
Beskyddare: H.M. Drottning Silvia

Samarbetspartners 2008: Colorex, Electrolux, Essen, Knauf, KPMG, Krasu Serviss, LMT, Länsförsäkringar, Nordea Latvia, Oriflame Cosmetics, SEB,
Snickers Workwear, TeliaSonera, Tikkurila-Vivacolor, Vairak Saules, Vattenfall
Större bidragsgivare organisationer 2008: EUs Strukturfonder ESF, Helge Ax:son Johnsons Stiftelse, IKEA Stiftung, Johanniterorden,
Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse, Radiohjälpen, Sigrid Buchs Stiftelse, World Childhood Foundation
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