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Äntligen är sommaren här!
Nu har det gått sex månader sedan jag tog över som generalsekreterare. Jag är lyckligt lottad som får arbeta med
att förbättra möjligheterna för ungdomar i Lettland och få träffa så många engagerade och generösa människor. I
detta nyhetsbrev kan du bland annat läsa om vad som händer på skolan och om våra aktiviteter och events.
Trevlig läsning och jag önskar er alla en underbar sommar!

Annika Egervall
Generalsekreterare
Ps. Glöm inte att anmäla dig till Livslustgolfen!

AKTUELLT
Detta händer i skolan
En ny målgrupp för verksamheten är ungdomar som hoppat av skolan redan på högstadiet. De har låg motivation,
dålig eller ingen hemmiljö och bristande vuxenkontakt. De bor hos Livslust och går i den lokala skolan i Vane.
Ungdomarna får hjälp med läxor och tar del i den sociala rehabiliteringen hos oss. Vår personal jobbar mycket
med denna inte helt lätta grupp. Det är viktigt, men svårt, att få dessa ungdomar att slutföra
grundskoleutbildningen vilket är en förutsättning för att kunna klara sig i vuxenlivet.
Tack vare de bidrag vi får till skolans verksamhet - från samarbetspartners, sponsorer, Lettiska kommuner och
privatpersoner - kan olika aktiviteter genomföras vilka säkrar ungdomarnas utveckling till att bli självständiga
medborgare.

Examen hölls i början av juni med mycket lyckade resultat. Tre ungdomar fick stipendium.

Skänk din aktieutdelning
Visste du att man kan skänka sin aktieutdelning skattefritt till Livslust? Det har flera Livslustvänner gjort vilket
ungdomarna, personalen och styrelsen är enormt tacksamma för. Med ett av bidragen har vi startat Margaretas
körkortsfond för ungdomarna.

Produktförsäljning
Produktion och försäljning av våra produkter ökar
och sedan en tid tillbaka finns våra Catenacci
skärbrädor och förkläden till försäljning hos
Svenskt Tenn. Här säljs även bestickfodral,
glasögonfodral och skopåsar i siden som har
tillverkats i Livslusts syverkstad.
Livslust har också inlett ett samarbete med Pernilla
Wahlgrens webbshop. Här säljs våra fina stickade
barnmössor från Margareta Horn Design.

Försäljningsintäkterna 2012 räckte till att täcka
kostnaderna för tre elever under ett helt år!

Styrelseförändringar
Under våren valdes Egmonts Galins, Oriflame och Annika Egervall, Livslust till styrelsemedlemmar i Lettiska
styrelsen. Till styrelsemedlem i Livslust styrelse valdes Hans Grönwall. Han har varit engagerad i Livslust under
flera år och har sin bakgrund från UD.

Generalsekreterare i Lettland
Den 1 maj anställdes en generalsekreterare, Kristine
Kutuzova, vars främsta uppgift är att knyta kontakter
med lettiska kommuner, stat och sponsorer för
långsiktig lettisk finansiering.

Spring Midnattsloppet och starta en egen insamling
Har du, dina vänner eller kollegor planerat att springa Midnattsloppet i år? Nu kan du springa och samtidigt starta
en egen insamling till Stiftelsen Livslust genom Midnattsloppets välgörenhetskampanj.

AKTIVITETER
Julmarknader
Julmarknader och julgransplundringar känns avlägset men
värda att nämnas. År 2012 var en lyckad julmarknadssäsong,
tack alla ni som bidrog. Ett speciellt tack till Strandgalleriet på
Strandvägen i Stockholm som lät oss nyttja galleriet för vår
3-dagarsjulmarknad.

Studieresa
I december åkte några lärare och personal på en studieresa till Production school Westmecklenburg i Greven,
norra Tyskland. Resan var helt sponsrad av If Latvia. Personalen inspirerades och fick med sig flera bra idéer
tillbaka till skolan. Under december var representanter från Livslust hos några sponsorer med sin omtyckta
julmarknad.

Alla Hjärtans Dag
Hela Alla Hjärtans dag-veckan firades bl.a. med att
uttrycka sig i olika färger. Varje dag fick sin egen färg
– blå, vit, orange, röd och grön. Det var upp till var och
en att uttryckta sig i den specifika dagens färg genom
t.ex. sina kläder, smink, accessoarer mm. På självaste
Alla Hjärtans dag var det spel, tävlingar och dans fram
till midnatt.

Bridge
I mars var det många som ville vara med och
”Dra en spader för Livslust och bidra med klöver
till utsatta ungdomar i Lettland”. Vilken succé! Till
denna första – men absolut inte sista –
Livslustbridgetävling kom 108 personer och det
blev en mycket trevlig kväll. Vi hade fina priser
från samarbetspartners och inte minst, det blev
ett fint bidrag som oavkortat gick till skolans
verksamhet. Tack alla involverade.

Ungdomar hjälper ungdomar
I november åkte tre gymnasieelever från Kungsholmens Gymnasium till vår yrkesskola under några dagar.
Deras skolprojekt ”Event Help Latvia” gick av stapeln i februari och var riktat till att hjälpa Livslust och öka
kunskapen om Lettland. Eleverna samlade in både pengar och fina ungdomskläder.
Projektet var mycket uppskattat.
I mars bilade tre ungdomar från Malmö till skolan i Aizupe. Med sig hade de kläder och sportartiklar som de
samlat in. Kläderna sorterades i storleksordning och därefter tog idrottsläraren ansvaret för att överlämna kläder
och sportutrusning till ungdomarna. Under sin vistelse på skolan hann de bl.a. spela pingis och det visade sig att
de lettiska ungdomarna har stor talang i spelet couronne där de tre fick erkänna sig besegrade.

Öppet hus på skolan
En dag i april var det öppet hus på skolan för ungdomar och kommuner. Det kom 27 socialarbetare och
personer från olika regioner i Lettland. Livslust anställda berättade bl.a. om yrkeslinjerna och den sociala
rehabiliteringen. Det var mycket bra diskussioner om behovet av skolans arbete samt finansiering av
verksamheten.

“Lielā Talka”
Varje vår arrangeras “Lielā Talka” (environment protection project) på skolan. Nya och existerande sponsorer och
samarbetspartners bjöds in. De samlade upp löv, planterade blommor och ordnade med ved. Det var en lyckad
och trevlig dag.

Under våren har ungdomarna även deltagit i workshops, bland annat med konditor från LaNordija, och sprungit
”Marathon” arrangerat av Nordea. ”Vi är alla vinnare – alla fick vi en medalj med oss hem” berättade Raivis som
tyckte det var väldigt kul att springa 10 km med ytterligare 10 000 personer i Riga.
World No Tobacco Day var ett omtyckt event bland ungdomarna. Det organiserades av Livslust tillsammans med
ett ungdomscenter i Tukums, en stad i närheten. Diverse aktiviteter genomfördes under dagen och kvällen. Bl.a.
utförde de sketcher och gick runt i staden och delade ut morötter till personer som rökte.
Byt bort ohälsa mot hälsa!
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