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längre anpassningsperiod för nya elever
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hittills har vi haft en månads anpassning för nya elever som helt 

ägnas åt social rehabilitering och motivation. Trots det händer det 

att någon elev lämnar skolan redan under de första sex månaderna. 

Man kommer frivilligt till Livslust och kan lämna när man vill, men 

vi vill förstås att samtliga elever ska välja att stanna tills de är färdiga 

med sina studier. Orsakerna till att man lämnar i förtid är flera, 

Ungdomar från statliga institutioner saknar generellt motivation 

att satsa på studier eftersom ingen har lärt dem sambandet mellan 

utbildning och en trygg framtid. Hos Livslust deltar alla i hushålls-

arbetet, vilket för några kommer som en obehaglig överraskning 

eftersom de inte är vana att hjälpa till. En försvårande omständighet 

är också att de saknar förtroende för vuxna efter upprepade svek 

under uppväxten. Många har också svårt med relationer till jämn-

åriga. En del tycker helt enkelt att livet på landet är för tråkigt och 

längtar tillbaka till storstaden Riga. 

Från och med september i år har vi förlängt anpassningsperioden 

till att omfatta hela första terminen. De nya eleverna får varsin 

fadder bland de äldre, som visar dem hur allt fungerar på skolan 

och hur man hjälps åt med allting. För att bryta barriärer och skapa 

kontakter gör eleverna och personalen trevliga saker tillsammans. 

Vi vill få ungdomarna att förstå att det är värt att lägga två år på 

utbildning och rehabilitering för att få en bättre framtid. Under 

anpassningsperioden får alla pröva på de fyra olika yrkesutbild-

ningarna så att det blir lättare att välja inför skolstarten i januari. 

Tillsammans med socialpedagogen utformar varje elev ett eget  

mål som man sedan strävar efter att uppnå. 

Skolan stängd under juli
I år gjorde vi för första gången ett försök att hålla helt stängt 

under juli månad när det är få elever på skolan. De som tar examen 

i juni lämnar och de nya kommer först i augusti. De kvarvarande 

eleverna tältade två dagar vid havet innan de for iväg för att besöka 

släktingar eller förmyndare. För en del blev det sommarjobb eller 

praktik hos någon av våra företagspartners och nio stycken var  

i Sverige under ett par veckor. Försöket föll väl ut och alla var nöjda. 

Och kostnaderna blev lägre, något vi alltid strävar efter. I dagens 

svåra ekonomiska läge är det extra viktigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

livslust står tryggt på fem ben 
Tack vare att vi följer upp varje elev under flera år efter att de lämnat 

skolan vet vi att det går bra för 80% av dem. Ett resultat vi är stolta 

över. Livslusts mål är att alla ska kunna klara sig på egen hand, 

fungera socialt och möta livet med den självkänsla som har sin 

grund i att man kan något. De ska också ha så pass mycket yrkes-

kunskap att de kan ta ett arbete och utvecklas vidare på arbets-

platsen eller kan söka sig till vidareutbildning.

DZiveSPriekS

Under den årliga tvådagarsutflykten i september får alla lära känna varandra 

på ett trevligt sätt. I år gick färden till Cesis, Valmiera och andra platser 

i Vidzeme. Ett viktigt tema på resan var att motivera alla elever att sluta röka.

Utflykt till havet innan alla skingrades under juli.



Livslusts fem ben:

1. Trygg boendemiljö 

2. Social rehabilitering för att läka såren från en svår  

    uppväxt och bygga självkänsla

3. Drogförebyggande verksamhet med en aktiv fritid

4. Yrkesträning i samarbete med företag och praktik  

    i skolans verkstäder

5. Uppföljning och stöd till tidigare elever 

 

Livslusts nyckelord:

Tillit, Kunskap, Självkänsla, Självförtroende, Initiativ, 

Ansvar, Kreativitet, Samarbete

 

 

 

 

 

 

trafficking-försök slutade i fängelse  
Våra ungdomar befinner sig i en svår situation eftersom de saknar 

familjestöd och lever under otrygga förhållanden. De är i en ömtålig 

fas i livet. På väg att bli vuxna söker de efter möjligheter att för-

sörja sig. De har liten erfarenhet av livet utanför institutionerna 

och blir därför lätt offer för kriminella personer som vill utnyttja 

dem på olika sätt. Trafficking är ett stort problem i Baltikum och 

Östeuropa. En dag ringde telefonen till en av våra flickor och hon 

gick glädjestrålande till rektorn och berättade att hon fått erbju-

dande att arbeta i Grekland. Hon visste inte riktigt vem det var som 

ringde, men det lät så bra och hon var så lycklig. Rektorn blev miss-

tänksam och trots flickans protester kontaktade han polisen. De 

tog anmälan på största allvar och lyckades sätta fast en liga som 

sysslade med trafficking. De blev dömda och avtjänar nu sitt straff  

i fängelse. Ungdomar har en tendens att uppfatta vuxnas varningar 

som onödigt gnäll, men nu kan vi använda detta konkreta exem-

pel när vi varnar våra elever för ohederliga individer som kommer 

med fagra löften om en fantastisk framtid.

historien om ilva och Janis 
När unga pojkar och flickor lever sida vid sida är det inte så kon-

stigt att tycke uppstår ibland. Så var det för Ilva Bekmane och 

Janis Levanovs. De träffades hos Livslust och har hållit ihop sedan 

dess. Nu bor de i Riga med sin dotter Keita, som fått en bättre 

start i livet än sina föräldrar. Ilva och Janis kommer bägge från 

stora syskonskaror i socialt svårt utsatta familjer på landsbygden. 

Utan Livslust hade de haft små utsikter att skapa sig en menings-

full framtid. 

Ilva utbildade sig till sömmerska hos Livslust, men eftersom många 

textilfabriker i Lettland har flyttat produktionen till länder som Kina 

och Viettnam lyckades hon inte få arbete som sömmerska. Som tur 

är hade hon lärt känna personer från vår samarbetspartner Oriflame.  

De ville ge henne en chans och de var så nöjda med henne att hon 

fick fast anställning. För Janis har det också gått bra. Efter examen 

på målerilinjen har han lyckats få anställning hos ett järnvägsföretag. 

De är båda mycket uppskattade på sina arbeten och trivs bra. Det 

svåraste för dem har varit att finna en bostad, ett vanligt problem 

i dagens Lettland där bostadspriser och hyror har skjutit i höjden. 

I början fick de tillfälligt hjälp med boendet genom Oriflame tills 

de hittade en ledig lägenhet. De insåg dock snart att de inte hade 

råd med hyran och var väldigt oroliga för hur de skulle klara sig. Då 

träffade de en amerikansk-lettisk dam som hade en liten lägenhet 

som hon skulle hyra ut till en rimlig hyra. Den behövde renoveras 

men det var ingen match för Janis med sina yrkeskunskaper.  

Alla Livslusts tidigare elever har en fast inbjudan till julfester, 

påskfester och andra evenemang på skolan. Bland dem som kom-

mer finns alltid Ilva, Janis och Keita och ibland kommer de oanmäl-

da över en helg. De glömmer inte att det var här som de för första 

gången mötte vuxna som de kunde lita på. 

Stipendier och mikrolån
Två stipendiefonder och en mikrolånsfond ger möjligheter för Livs-

lusts elever att studera vidare eller få hjälp med att starta eget. 

Baiba Belova får stöd ur Roger Laavolas Minnesfond för studier  

i kläd-design. Liga Lice har tagit körkort tack vare ett mikrolån  

ur Hans Stråbergs Startfond. Konstnärsbegåvningen ElinaMeksa  

har vid andra försöket kommit in vid den prestigefyllda Konst- 

akademin i Riga, vilket gör oss otroligt stolta. Hon har också 

beviljats ett mikrolån för att studera franska inför den period av 

utbildningen som är förlagd i Paris. Oriflames stipendiefond har 

funnits under många år. Studierna är för det mesta kostnadsfria 

för elever som saknar familj, men man kan behöva söka för resor, 

kost, logi, studiematerial eller liknande. Just nu är det fem elever 

som får stöd ur Oriflame-fonden. 

Examen för sömmerskor och målare i juni.

Årets St. Laurentius stipendiater: Bästa elev flicka Evita Bogdanova, Bästa 

kamrat Baiba Ivancikova och Bästa elev pojke Edgars Jekabsons, längst till 

höger rektor Edijs Petersons.

Ilva och Janis med dottern Keita.



livslust-elever i aten 
När Oriflame-säljare från hela världen samlades i Aten i augusti för 

årets Global Gold Conference fanns våra elever Baiba Ivancikova och 

Modris Eglitis på plats för att hjälpa till med arrangemanget. Efter 

ett par dagar fick vi mail från Oriflames ansvarige Peter Kropp: “Jag 

vill bara säga tack för våra två praktikanter! De är enastående! Alla 

bara älskar dem!” En fantastisk upplevelse för Baiba och Modris, som 

berättar att de först kände sig osäkra men att alla var så hyggliga att 

nervositeten släppte. Så när de kom igång med arbetet var det bara 

roligt. Vi på Livslust känner oss som stolta föräldrar. Eftersom det 

fungerade så bra i år kommer två nya elever att få chansen nästa år. 

För att bli uttagen till detta äventyr måste man kunna kommunicera 

på engelska, vilket ger extra motivation att lära. 

Vi är också stolta över att Oriflame gav oss förtroendet att sy 4970 (!) 

tygkassar till konferensen och gav mycket beröm för den höga kvaliteten 

 

 

aktivt besök av amerikanska damer 
Livslusts ordförande Eva Christensson berättar om ett ovanligt och 

lyckat besök:  

”Den 24-26 september var jag i Lettland med nio amerikanska damer. 

Vi var två och en halv dag på skolan från morgon till kväll och deltog 

i alla skolaktiviteter och i verkstäder och kök. Efter middagen var vi 

med i teatergruppen, på sportplanen eller satt i trappan och pratade 

med eleverna.  

Tanken var att gästerna skulle tillverka smörknivar i snickeriet. Men 

en kreativ deltagare tyckte det var för trist och istället fick hon både 

elever och damer att tillverka fina konstverk av naturmaterial. I köket 

var det full fart och lätt kaotiskt när eleverna skulle lära sig att laga 

amerikanska rätter. Det var svårt för alla att räkna om från cups och 

ounces till dl och gram. Men gott blev det och kul hade vi! För mina 

medresenärer var det en helt ny upplevelse. De var så tagna att de 

fortfarande mailar till mig om sina intryck; hur imponerade de var 

av den varma kontakten mellan elever och personal, hur intressanta 

de fann Livslusts pedagogik och metoder. Det var oerhört givande 

att arbeta tillsammans med eleverna. Vi kom så nära varandra. Detta 

kommer vi säkert att göra om med andra gäster.” 

golf i samarbete med SeB 
Årets Livslustgolf, den tredje i ordningen, ägde rum på Täby GK i mitten 

av september i Eva Martinssons regi. Ett rekordstort antal deltagare, 

104 golfare, samlades för kanonstart i den kylslagna morgontimmen för 

vad som blev en spännande och härlig golfdag. Lunch och prisutdelning 

med fina priser från många av Livslusts samarbetspartners och sponsorer 

ägde rum i klubbhuset så snart alla tävlande kommit in. Stiftelsen Livslust 

tackar alla som var med och spelade och därigenom bidrog till verksam-

heten i Lettland. 

ett speciellt stort tack till årets huvudsponsor - SeB. 

litet av varje: 
•	 	Idag	lever	197	tidigare	Livslust-elever	i	det	lettiska	samhället.	I	år	

har vi 18 nya elever och 20 andraårselever. 

•		 18-19	juni	reste	hela	skolans	personal	på	en	lyckad	resa	till	Tallinn			

och Helsingfors för rekreation och team-building.

•		 Den	11	september	var	en	sorglig	dag	då	Ieva	Zarina	följdes	till		

graven av elever och personal. Ieva, som lämnade skolan för två 

år sedan, dog hastigt av en hjärtåkomma. Tre av hennes systrar 

Laura, Baiba och Ruta är också Livslust-elever.

•	 Den	8	oktober	fick	skolan	besök	av	Krissy	Pavelsone	som	driver	

Krissy Craft and Catering. Hon presenterade företaget och sin 

catering-buss för kökseleverna. Hon vill gärna ha praktikanter  

från skolan och kommer att gå in som en partner till köksutbildningen.

•	 Den	14	oktober	hölls	årets	löpartävling	för	eleverna	runt	skolans	

marker. Pojkarna springer 3,6 km och flickorna 1,8 km.

•	 Den	24	oktober	firades	den	årliga	höstfesten	på	sedvanligt	sätt	

med mycket naturpynt, god mat, musik och dans.

•	 Hauska	&	Partner	är	en	kommunikationsbyrå	som	kostnadsfritt	

hjälper oss att bli mer kända i Lettland. De har satt ihop en kom-

munikationsplan, som vi nu arbetar för att genomföra. 

•	 Livslusts	tyska	förening	arbetar	under	ledning	av	Monica	von	Schier-	

städt med att sprida information för att få fler medlemmar. De är 

aktiva med att samla in medel genom olika evenemang. Den 6 juni 

hade de en golftävling på München-Riem med middag på kvällen 

och har planer på fler aktiviteter. 

•	 IKEA	Stiftung	i	Tyskland	har	beviljat	medel	för	att	täcka	kostnaderna			

 för en elev under tre år 2008-2010.

 Modris och Baiba flankerar Angie Brown från Oriflame.

Maggie Hayes och Arvids beundrar nybyggd fågelholk.

Livslusts elever har också fått prova på att spela golf. Det var Brittiska Handels-

kammaren i Riga som bjöd in till  Saliena golfbana den 6 september. 



Design	och	tryck	är	gåvor	från	Essen	och	Brommatryck	&	Brolins.

Nyhet! gör en god gärning genom att handla 
på internet! 
Numera kan man utan extra kostnad ge stöd till välgörenhet genom 

att handla på Internet. Engodsak.se har avtal med en stor mängd 

seriösa företag som för varje köp ger en donation till välgörande 

ändamål utan att belasta kunden. Inköpen sker via AidMaker ett 

litet program som man laddar ner till sin dator. Programmet finns på 

Livslusts hemsida under rubriken ”Finansiering”. Genom att ladda ner 

från vår hemsida så går bidragen automatiskt till Livslust. 

Information finns på www.engodsak.se 

 

Stiftelsen livslusts årsredovisning 2007  
går att beställa från kansliet livslust@telia.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

hjälp oss att hjälpa utsatta tonåringar

företag kan gå in med långsiktigt stöd som SamarBetSPartNer. Privatpersoner och företag kan som livSluSt-faDDer stöda verksamheten 

med ett valfritt belopp varje månad. man kan ge enstaka BiDrag i samband med jul, födelsedagar etc. man kan vara SommarvärD 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

Minibussen har vi fått från den lettiska firman Dzintars Sia.

tack till trogna volontärer, samarbetspartners och faddrar för allt stöd.

Kamrater i sanden, utflykt till havet i juni.

Vi bjuder in andra skolor och barnhem till idrottstävlingar flera gånger varje år.

livslust julkort finns att beställa via e-post livslust@telia.com eller telefon 08-660 77 84. kortet har julhälsning och information om livslust  

på svenska, engelska och lettiska och kostar 25 kronor/styck.

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, NVO,

Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse, Radiohjälpen, Sigrid Buchs Stiftelse, World Childhood Foundation


