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Nyhetsbrev september 2016
Första läsåret 2015-2016 Study Support Programme
Under det första läsåret med studiestöd har vi haft 21 elever i programmet. Det är en blandning av fd Livslust elever och
nya ungdomar som kommit i kontakt med oss via skolor, socialkontor och andra organisationer. Det finansiella stödet går
till att täcka elevens kostnader för mat, logi, resor, skolmaterial och sjukvård. Studiebidraget varierar mellan 100-300 EUR
per månad och varar under hela studietiden, i regel 3-4 år. Vid behov kan extra bidrag ges för att täcka kostnader för t.ex.
en mentor och/eller samtalsterapi. Årskostnad för en student ligger på ca 18 000 SEK. Några av eleverna tog examen i
somras och fler av dem önskar vidareutbilda sig vilket är mycket positivt.
Som vi berättat tidigare så fungerar systemet med studiebidrag och studielån dåligt i
Lettland. Det innebär främst att många ungdomar från fattiga familjer, barnhem och
andra institutioner inte har någon möjlighet att studera efter nian - eller i bästa fall
gymnasiet - och löper därmed stor risk att hamna utanför arbetsmarknaden och
samhället.
För dessa ungdomar gör Livslust Dzivesprieks Study Support Programme en stor skillnad.
Löpande under sommar och hösten tar vi in nya ansökningar och räknar med att hjälpa
runt 35 – 40 elever under kommande läsår.

Yrkesutbildningar
Under första läsåret har eleverna gått på följande yrkesutbildningar:
Kock, layout/tryckeri, målare, dekoratör, hotell service, administration &
sekreterare, snickare, IT, svetsare, timmerhus byggare och bilmekaniker samt
sjuksköterska. Så många fler utbildningar än vi kunde erbjuda tidigare vilket
känns mycket bra.

Välgörenhetsmiddag i Riga
I februari hade SEB Lettland sin årliga välgörenhetsmiddag
och i år var Livslust Dzivesprieks i fokus. Utöver intressanta
presentationer, middag och underhållning arrangerades även
en auktion. Tavlorna var målade av Dzivesprieks’ stipendiater
i samråd med kända lettiska konstnärer.
Tavlorna på bilden är målade av en fd Livslust elev, Elina
Meksa, som är konstnär. Hon skänkte fyra av sina verk till
auktionen i förmån för Dzivesprieks. Elina berättar ”Självklart
ville jag skänka tavlor. Livslust Dzivesprieks har betytt så
otroligt mycket för mig genom åren”

Företaget Bjurfors ger finansiellt
stöd åt fyra elever under hela deras
utbildning. I maj kom tre av dem till
Stockholm tillsammans med vår
lettiska kollega Liga Landisa. Vilken
upplevelse de fick! Bo på hotell, gå
runt i Stockholm, shopping, Gröna
Lund, ABBA museet samt öva
mycket på sin engelska vilken blev
bättre och bättre för varje lycklig
timme.

Nordea Lettland arrangerade Riga
Marathon som hölls i maj. Tyvärr
var det regn även detta år men det
stoppade inte deltagarna.
Svenska Ambassaden i Riga var
värd för Livslust Dzivesprieks dagen
i juni då nuvarande och fd elever
och personal samt sponsorer
träffas och umgås.

Syproduktionen
Vi fortsätter att sy åt bl.a. Svenskt Tenn och
tillverkar egna produkter som vi säljer på
diverse marknader hos sponsorer både i
Lettland och i Sverige. Här hos SEB och
Oriflame Lettland inför midsommarhelgen.

Även i år firade Electrolux starten av Livslust Dzivesprieks skolverksamhet (1996)
med ett tårtkalas, lotteri och försäljning av våra egna produkter.
VD Jonas Samuelson höll tal och skar första tårtbiten.

Livslusts Vänner på Electrolux är fantastiska. Föreningen har funnits i hela 20 år i
år och föreningens styrelse består av mycket engagerade personer. De arrangerar
div. insamlingar, lotterier och marknader. Vi är så glada att de finns. Tack!

Livslustgolfen
En trevlig dag med härliga
Livslust vänner, solsken och bra
spel. Intäkterna ger hela 7 elever
möjlighet att studera i ett helt
år!
Stort tack till huvudsponsor SEB
och dagens övriga sponsorer
samt Täby golfklubb.

Lena, Pär (SEB), Lena och Robert (SEB)

1a pris! Helene, Agneta, Lotta och Catharina

Titta gärna in på vår hemsida:
Du kan när som helst beställa våra fina produkter - julafton kommer snabbare än du tror!
Konserthuset 29 september – vi har några få biljetter kvar – skynda att beställa!
Håll utkik efter information om kommande bridgetävling 2017!
www.livslust.se

Hjälp oss hjälpa utsatta ungdomar – ge dem en chans till ett bättre liv!
Vi tar tacksamt emot ett bidrag till verksamheten BG 5065-3211

Personal, elever och styrelsemedlemmar önskar tacka alla sponsorer,
samarbetspartners, organisationer, privatpersoner och volontärer för ert
engagemang och stöd.
Utan er är det verkligen inte möjligt
Önskar er alla en underbar färgsprakande härlig höst!
Annika Egervall
Generalsekreterare

Samarbetspartners och större bidragsgivare 2015-2016:
Bjurfors, Electrolux, FMG Funds, FR Ramström Vind AB, Gabrielssons Stiftelse, Handelsbankens Fadderbarnsfond, Hotel Valdemars,
Houdini, If Latvia, IKEA Stiftung, Inchape Motors Latvia, Krasu Serviss, Livslust-Lebensfreude, Länsförsäkringar, Nordea Latvia, Oriflame
Cosmetics, Petrovs & Partners, Retail House, SEB, Snickers Workwear, St Lazarusorden, Söderberg & Partner, Vairak Saules
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