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SENASTE NYTT FRÅN STIFTELSEN LIVSLUSTS HEM OCH YRKESSKOLA
FÖR FÖRÄLDRALÖSA OCH ANDRA UTSATTA UNGDOMAR I LETTLAND

Nya utmaningar väntar efter Livslust

Tio elever har tagit examen i år. Alla har arbete, praktikplats eller

kommer att studera vidare med stöd av Livslust-stipendier.

Möjligheten att söka medel för fortsatta studier betyder mycket.

För närvarande får fem elever medel ur Oriflames stipendiefond.

Från och med i år finns en till stipendiefond med medel ur

Stiftelsen Roger Laavolas Minnesfond.

Eleverna lyckas

Drygt 80% av Livslusts tidigare elever lever ett ”normalt” liv med

egen försörjning. Med tanke på deras dåliga start i livet vore det

orealistiskt att tro att alla skulle lyckas. Vi ser gärna att andra sko-

lor tar efter vårt koncept så att fler unga människor kan få samma

goda förutsättningar som Livslusts elever. Genom tidningsartiklar,

TV och radio når vi ut med information. Dessutom arrangerar sko-

lan egna aktiviteter för socialchefer, rektorer för skolinstitutioner

och kommunal personal med ansvar för utsatta ungdomar. När

kommunalråden från Tukums kommuner besökte skolan var de

mycket nöjda. De lovade göra vad de kunde för att betala för

”sina” elever. Skolan har också arrangerat ett par informationsse-

minarier för socialarbetare. Den 25/4 var årets Öppet Hus-dag för

ungdomar som vill komma till Livslust.

Litet kuriosa: Ett bevis på att skolan börjar bli känd i Lettland är det

faktum att Dzivesprieks förekom i Lettlands version av ”Vem vill bli

miljonär”. En av frågorna löd: ”Den lettiska yrkesskolan

Dzivesprieks fick besök av en svensk drottning, vilken? Margrete,

Silvia, Elisabeth eller Beatrix. Den tävlande svarade fel, men ändå…

Utvecklande att ställa krav

Livslusts mål är att förbereda eleverna så att de kan klara sig på egen

hand i samhället. I arbetslivet kommer de inte bara att möta krav på

yrkeskunnande, utan också på förmåga att samarbeta, passa tider

och ta ansvar. Många unga människor tycks inte förstå vad som vän-

tar i arbetslivet och har svårt att leva upp till de mest grundläggande

krav. Vi har utarbetat något vi kallar för ”steg-för-steg-systemet”,

som syftar till att lära eleverna att ta ansvar och att hantera olika

situationer och relationer till andra människor. Under sin tid på sko-

lan flyttas eleverna uppåt efter en fem-gradig skala. Tre gånger om

året sker bedömningen enligt en lista kriterier som hygien, ordning

på rummen, att passa tider, hur man sköter studierna, hur man fun-

gerar med kamraterna och annat. Det finns också en tidsaspekt med

i bilden. Man kan bara nå det högsta steget under det sista året på

skolan. Bedömningen görs av personalen tillsammans med elev-

representanter. Allteftersom man stiger i graderna får man mer

ansvar, större självständighet och högre veckopeng. Uppflyttning sker

inte automatiskt utan det gäller att uppfylla kriterierna.

I filmen om Livslust berättar eleverna själva att de till en början

tyckte att det var jobbigt att behöva följa regler och ta ansvar. I

efterhand är de emellertid tacksamma för de märker att de på sina

arbetsplatser har nytta av vad de lärt sig. Filmen, som är drygt 10

minuter lång, går att låna eller köpa på Livslusts kansli.

DZIVESPRIEKS

Årets St. Laurentius-stipendier som består av EUR 150 och ett fint diplom

delades i år ut av Kaj Bergström. Bästa Kamrat blev Igors Katans, Bästa Elev

flicka Baiba Belova och Bästa Elev pojke Sergejs Katans.

Årets kull med färdiga elever och deras lärare.

 



Livslust fungerar som en familj

Livslusts socialpedagog Gita Priede och fritidsledare Juris Mazurs

fortsätter sitt angelägna arbete med att hålla kontakten med tidi-

gare elever. Det är roligt att kunna följa hur det går för eleverna

ute i samhället. Livslust ger eleverna det stöd som de normalt skul-

le få från sina föräldrar. Det svåraste är att ordna bostäder och en

del får under sin första tid utanför skolan bo i någon av de två

lägenheter som Livslust hyr för detta ändamål. Det har visat sig

vara en bra träning för att klara sig själv. Eleverna får betala hyran

och sköta sig själva. Ibland händer det att någon ”gammal” elev

får problem och då ställer skolan upp. För närvarande bor en av

våra första flickor och hennes lilla barn i en av lägenheterna efter-

som hon inte kunde ordna bostad på egen hand. 

Nordisk vecka i Riga 

Den 30/4 startade en vecka med nordiska förtecken i Riga. Den

avslutades med att nio restauranger presenterade nordisk mat i

Berga Bazaar. En av dem var Livslusts sponsor Vairak Saules. Livslusts

kökselever hjälpte till att servera köttbullar med lingon, varmkorv

och knäckebröd med ägg och Kalles Kaviar. Bland de många besö-

karna fanns Sveriges ambassadör Göran Håkansson, som stannade

länge och pratade med rektor Edijs Petersons och eleverna. Vi fick

här ett fint tillfälle att sprida information om verksamheten.

Sponsorer med familjer i Aizupe

Intresset var stort för skolans årliga evenemanget för sponsorer,

som gick av stapeln lördagen den 2 juni. Förutom lekfulla tävling-

ar bjöds det på lekar för barnen och skapande verkstad med kera-

mik, måleri, sömnad och virkning. Skolans verkstäder ställde ut,

sålde produkter och anordnade lotterier. Gästerna fick se filmen

om Livslust och dagen avslutades med en härlig middag lagad av

eleverna samt konsert av skolans kör och musikanter. I den kombi-

nerade streetball- och pilkastningsturneringen deltog sju lag.

Vinnare blev Laikmeta Sports med Krasu Serviss Riga och Vanes

kommun på andra respektive tredje plats. De andra lagen var AT

Serviss, Krasu Serviss Liepaja, Lustigais Blumizers och Dzivsprieks.

Priserna var skänkta av Laikmeta Sports, Vairak Saules, Husqvarna,

Oriflame Cosmetics och Dzivesprieks.

Lyckat besök hos Livslust i Aizupe   

”Vi var en grupp på 22 personer som i april tog chansen att få upp-

leva Livslust med egna ögon på ort och ställe. Efter en dryg timme

med buss från Riga närmar vi oss. På gårdsplan tas vi emot av Edijs

Petersons - rektor och ansvarig för verksamheten på skolan. En

charmerande man, som trots sin relativa ungdom har varit med

från början. Ungdomarna välkomnar oss med en sång- och danss-

how. Det är flickorna som uppträder – pojkarna är lite mer tillbaka-

dragna. Engagemanget hos flickorna och hos regissören/musiklära-

ren berör. Efteråt visar flickorna oss runt i huset. Ordning och reda

på rummen – säkert inte bara för att vi är där. Flickorna är intresse-

rade av kontakt och glada över att få berätta vad de gör och vad

de planerar för framtiden. Vi vet ju att de inte haft en lätt start i

livet och blir mer och mer imponerade av verksamheten. Pojkarna,

som utgör hälften av eleverna börjar komma närmare. Det är lätt

att föreställa sig vad många av dem skulle kunna ha ägnat sig åt

om de inte hade Livslust.

Vi övernattar på ett lokalt pensionat och följande dag visar ung-

domarna vad de får lära sig. Vi tittar på snickeriverkstaden och

syateljén och jordbruksredskap. Intrycket av att man väl utnyttjar

förhållandevis knappa resurser förstärks. Det är naturligtvis

väsentligt för ungdomarna att deras produkter kan säljas på mark-

naden - det betyder mycket att man själv kan bidra. Vi vinkar ”hej

då” med mycket värme i bröstet. Vi tycker alla att det stöd Livslust

får kommer till god användning.

På vägen tillbaka till Riga besöker vi barnhemmet Dzirciems som

på olika sätt samarbetar med Livslust. Barnen är utvecklingsstörda.

Flera ganska gravt, många andra utan att det märks för en besö-

kare. För Livslusts ungdomar innebär kontakten med barnhemmet

en möjlighet att själva få hjälpa andra ungdomar, som också

behöver stöd fast på ett annat sätt. Det märks att det allmännas

resurser för social hjälp är knappa. Personalens resurser för med-

mänsklighet verkar dock räcka till. Tack för en givande resa.”

Peter von Löbbecke

Inga, Liva, Dainis och Sergejs som bjöd på svensk mat

Också de minsta barnen fick pröva på att dreja under överinseende av fri-

tidsledare Juris Mazurs.

I köksutbildningen ingår numera också servitör-träning under ledning av

proffs från restaurangkedjan Vairak Saules, som erbjuder praktik och

anställning åt tidigare elever.



Mikrolån till elever

I samband med att Electrolux VD Hans Stråberg fyllde 50 år ordna-

des en insamling. Ur insamlade medel kan Livslusts elever söka

mikrolån för behov efter att de lämnat skolan, om de vill starta

eget eller kanske till ett körkort. Vid en ceremoni den 28 maj över-

lämnades gåvan av Hans Stråberg till Livslusts ordförande Eva

Christensson i närvaro av Lettlands ambassadör Elita Kuzma och

representanter för personalföreningen Livslusts Vänner hos

Electrolux.

Trädgårdsmöbler från Livslusts snickeri 

I maj gick första leveransen av trädgårdsmöbler från Aizupe till

Blekinge. Thomas och Cecilia Skröder på Skärfva herrgård fick idén

att ta fram en serie herrgårdsmöbler för försäljning på den skandi-

naviska marknaden. Som modell använder man sig av park- och

trädgårdsmöbler som finns undanställda på magasin och i uthus på

slott och gårdar. Thomas menar att det finns en riktig skatt undan-

gömd runtom i landet och att många gärna vill pryda sina lantstäl-

len med passande utomhusmöbler men att de helt enkelt inte

finns till salu. Tack vare ett föredrag av Livslusts Kerstin Nordin i

Stockholm fick Thomas kontakt med stiftelsen och sedan har det

rullat vidare. I samarbete med Livslusts snickarlärare Normunds

Pilnieks arbetade man fram den första modellen som kommer att

lanseras under namnet Tromtö. "Det känns fantastiskt roligt att

kunna slå ett slag för både Livslust och svensk hantverkstradition"

säger Thomas. 

Försäljning av Livslust-produkter

Syverkstaden har fått flera specialbeställningar på produkter som till-

verkats enligt kundens önskemål: Förkläden och grytlappar till

Electrolux Hemprodukter, förkläden till Snickers Workwear, plädar

till Oriflame, förkläden, grytlappar och grytvantar till Slottsboden,

lavendelpåsar till Hallwylska Museet och kattfiltar till Kattkoja.se.

Till kunder i Lettland har vi levererat både förkläden och musei-

tofflor. Vårmarknader och lotterier har hållits hos Electrolux och

Vattenfall. Stort tack till våra volontärer Christina Bonde, Birgitta

Persson, Eva Martinsson, Anette Keiler-Arvedson och Eva Ribbing för

all tid och möda de lägger ner på att hålla försäljningen igång i Sverige.

Nya samarbetspartners i Lettland

LMT Latvian Mobile Telephone, Nordea Latvia och Knauf, ett företag

som tillverkar byggmaterial av gips, har alla valt att stödja Livslust

genom betydande donationer. Knauf skänker dessutom byggmaterial

och tar emot byggelever på praktik. 

Förändringar i de svenska och lettiska styrelserna

Kerstin Nordin, Livslusts grundare och ordförande sedan 1994, har

överlämnat klubban till Eva Christensson, som varit styrelsemedlem

sedan 1995. Kerstin kvarstår i styrelsen. Laila Freivalds har dragit sig

tillbaka. Laila fanns med i den ursprungliga styrelsen och har tack

vare sitt lettiska ursprung och många viktiga kontakter betytt oer-

hört mycket under skolans uppbyggnad. Carl-Johan Smith är ny sty-

relsemedlem.

I den lettiska systerorganisationen Asociacija Dzivesprieks har Sarma

Upesleja, som varit ordförande från starten 1994, avgått men stannar

kvar som styrelsemedlem. Ny ordförande är Maria Cakste, ung

svensk-lettisk ekonom, som tillsammans med sin familj driver Hotel

Valdemars i Riga. Kerstin Nordin har lämnat sin styrelsepost till

Elisabeth Melin. Janis Strazdins har slutat. Ny i styrelsen är Kristians

Gabalins, som är delägare i våra samarbetspartners måleriföretaget

Krasu Serviss och restaurangkedjan Vairak Saules. Skolans rektor

Edijs Petersons har också valts in i styrelsen.

Livslust i Tyskland

Monica von Schierstädt, som är svenska och bosatt i München sedan

många år, har tillsammans med vänner bildat Livslust-Lebensfreude

med syfte att i Tyskland samla medel till Livslusts skola i Lettland. Det

finns en ny broschyr på tyska och en tysk version av hemsidan under

adressen www.livslust.de De första insamlade medlen användes för

att köpa en ny symaskin till skolans syverkstad. 

Golf för Livslust på Kungsängen GC

Måndagen den 3 september är det dags för årets Livslust-golf. Denna

gång på Kungsängen GC – Kings Court där Scandinavian Masters

spelats. Det blir kanonstart och spel i 4-mannalag. För 950 kronor får

man fria bollar och clinic på driving-range före spel, startkit, förfrisk-

ningar längs med banan samt speltips från klubbens professionals.

Efter golfen serveras lunch. Fina priser skänkta av Livslusts sponsorer.

Intäkterna går till Livslusts verksamhet. Vill du veta mer kontakta 

Eva Martinsson via e-post eva@tima.name eller Livslusts kansli 

livslust@telia.com alternativt telefon 08-660 77 84.

Litet av varje

– Julfirandet höll på i flera dagar och började med en av Oriflames

populära Skönhets-dagar. Både pojkar och flickor köade för att få

håret julfint och pröva på ansiktsmasker och annat. En överraskning

var att sångerskan Ladybird, som är Oriflame Lettlands officiella

ansikte, var med under dagen. Alla fick en påse med Oriflame-pro-

dukter. Nästa dag åkte eleverna till en julkonsert på Daile-teatern

i Riga och dan-före-dan-före-dan var det stor julfest i Aizupe med

julklappar, lekar, sång och musik och god mat. HandelsbankensSyläraren Anta Birkensteina säljer Livslust-produkter vid en Oriflame-konferens

i Jurmala.



Design är en gåva från Essen

Fadderbarnsfond bidrog med sin årliga julgåva liksom personalen

vid Förenade Liv, som hade samlat in kläder och julklappar.

– Några dagar före jul for husmor Mudite Neimane och tolv elever

på årligt julbesök till Dzirciems barnhem för handikappade barn för

att fira och dela ut julklappar. Stig Edelman, tidigare Electrolux-

chef i Baltikum, delade ut leksaker från Livslusts Vänner på

Electrolux till barnen på Dzirciems. Tack vare stöd från Axera kan

Livslusts elever fortsätta det ömsesidigt uppskattade hjälparbetet

för Dzirciems barn 2007.

– I januari åkte eleverna på en utflykt till platser relaterade till

Lettlands frihetskamp. Dels den senaste 1991, dels den som fördes

under Första Världskriget och som ledde till en kort tid av frihet

före Andra Världskriget. Därefter invaderades Lettland först av tys-

karna och sen föll landet under Sovjetunionens ok.

– En polis från Tukums kom till skolan och talade med eleverna om

ungdomsbrottslighet.

– Vid en sammankomst hos SWEA i Marbella berättade Eva

Christensson om Livslust. Efteråt samlade man in medel som kom-

mer att användas till att hyra gymnastiksal och bassäng under kom-

mande vinterhalvår.

– I samband med att Christer Magnusson avtackades för sitt uppdrag i

Taxi Kurirs styrelse donerade företaget ett generöst belopp till Livslust.

– Kollekten som samlades in vid SEBs julkonsert i Jacobs kyrka gick

till Livslusts verksamhet.

– Vattenfalls personal samlade i vintras in massor av vinterjackor,

långbyxor och annat till eleverna.

– Amalia Lorenzo och Lovisa Melander vid Viktor Rydbergs

Gymnasium ordnade i januari en lyckad fund-raising event till för-

mån för Livslust.

– Vi får fortfarande låna kontorslokaler till vårt kansli hos

Länsförsäkringar på Gärdet och vi har just flyttat in i en trevlig

större lokal.

– Stiftelsen Livslusts Årsredovisning 2006 går att beställa från 

kansliet livslust@telia.com

– På www.livslust.com finns hemsidan på svenska, engelska, lettiska

och tyska. Philip Johannessen på Studio CA har hjälpt till att bygga

hemsidan och ställer upp med teknisk support.

Ett varmt tack till alla trogna sponsorer,
faddrar och andra bidragsgivare !

Stiftelsen Livslust

Box 29092, 100 52 Stockholm, Tel: 08-660 77 84, E-post: livslust@telia.com, Hemsida: www.livslust.com

Plusgiro: 90 07 42-8, Bankgiro: 5190-4688, Org.nr: 802018-1064
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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 PRO-

DUKTER tillverkade vid skolan.

Vill du veta mer, kontakta oss på 08-660 77 84 eller livslust@telia.com

eller www.livslust.com

Samarbetspartners 2007: Electrolux, Essen, Knauf, KPMG, Krasu Serviss, LMT, Länsförsäkringar, Nordea Latvia, Oriflame Cosmetics, SAGA, Snickers Workwear, TeliaSonera,

Vairak Saules, Vattenfall

Större bidragsgivare organisationer 2007: Helge Ax:son Johnsons Stiftelse, Johanniterorden, Radiohjälpen, Sigrid Buchs Stiftelse, World Childhood Foundation

Här får en av pojkarna på barnhemmet sin julklapp av Livslusts 

elev Arturs Ulbiks.


