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FÖRÄLDRALÖSA OCH ANDRA UTSATTA UNGDOMAR I LETTLAND

Lettlands president besöker Livslust
Den 24 mars fick skolan besök av president Vaira Vike-Freiberga.
Hon visades runt på skolan och hade ett ”rundabordsmöte” med
Dzivesprieks styrelse, rektorn, borgmästaren i Vanes kommun och
landshövdingen i Tukums län. Sverige representerades av ambassadör Göran Håkansson och Livslusts styrelseordförande Kerstin Nordin.

Ring 08-660 77 84 eller e-posta livslust@telia.com för utförligare
reseprogram och instruktioner för anmälan.
Anmälan: Senast den 24 juni helst via e-post till birgitta@bltravel.se

Morgonsamling bygger gemenskap
För att må bra måste man känna sig trygg bland de människor man
träffar varje dag. Nytt för i år är morgonsamlingarna med syfte att
öka känslan av samhörighet. Varje morgon efter frukost stannar
ungdomar och personal kvar i matsalen för en gemensam stund
inför den kommande dagen.

Ny lettisk företagspartner

Presidenten, som är psykolog, hade speciellt bett att få prata med eleverna i
enrum. De satt i elevernas bostadsavdelning och samtalade under en hel
timma. Vad de talade om är deras hemlighet.

Sista chansen att anmäla till Livslusts
Lettlandsresa 8-12 september !!
Resan är inte förrän i september men vi behöver anmälan redan
nu för att hålla priserna nere. Det finns några platser kvar.
Programmet i korthet:
Tor 8 sep 18.00 Avresa från frihamnen i Stockholm med ”Baltic
Kristina”. Under resan berättar Elisabeth Melin om äventyret att
bygga Livslust och om erfarenheter i Lettland.
Fre 9 sep 13.00 Ankomst till Riga. Bussresa till Livslust. Visning
och middag därefter buss till Riga.
Lör 10 sep fm Promenad i Gamla Stan.
Lör em Guidad busstur till Jurmala. Middag i Riga.
Sön 11 sep fm Fritt program i Riga.
Sön em 3-timmars sightseeing med buss och svensk guide.
Avresa med båt.
Mån 12 sep 12.00 Ankomst Stockholm
Pris: SEK 3.280,- / person (resa med båt Stockholm-Riga tor plats
i dubbelhytt med fönster, frukost. Hotell i Riga inkl. frukost.
Guidade turer och lunch på Lido.)

Under våren har skolans köksutbildning inlett ett samarbete med
restaurangkedjan Vairak Saules. Att ha företag som partners till
yrkesprogrammen ger flera fördelar. Det kan handla om ekonomiskt
stöd till lärare och material, värdefull rådgivning och möjlighet
för eleverna att få arbetspraktik och även anställning. Övriga
partners är Krasu Serviss för målerilinjen och Snickers Workwear
för sömmerskelinjen.

Årets examen
I år gick åtta kökselever ut och alla har antingen praktikplatser eller
anställningar som väntar, flera hos Vairak Saules. Krasu Serviss har
ordnat praktikarbete i sommar för alla målerieleverna. De två bästa
får resa till Sverige och praktisera hos Colorex i Stora Levene. Tack
vare stöd från Oriflame Cosmetics stipendiefond har några elever
fått möjlighet att välja en annan utbildning utanför skolan.

Kökseleverna koncentrerar sig på sitt examensprov

Nya elever varje hösttermin

har varit många hinder på vägen. När vi äntligen såg slutet drabbades vår byggledare av hjärtinfarkt och arbetet låg nere under

Varje höst fylls de lediga platserna med ungdomar ur Livslusts målgrupp av föräldralösa och på annat sätt utsatta ungdomar. De nås
bäst genom socialarbetare och personal på skolhem, vilka bjuds in
till en informationsdag i Aizupe. Här får de se vad skolan erbjuder
och får en chans att prata med elever. Den 13 april var årets info-dag
och resultatet blev en rad ansökningar. Kriterierna för att bli antagen är, förutom att tillhöra målgruppen, att ha gått ut 9an och att

några månader. Nu är Maris på benen igen och arbetet fortsätter.
Bostadsavdelningen var dock klar innan stoppet och eleverna
hade flyttat in. Rektorn hann också få sitt eget arbetsrum. Något
som han verkligen behövde eftersom han och största delen av personalen trängde ihop sig i samma kontorsrum och det var nog så
kaotiskt ibland. På vinden återstår endast det allra sista i det stora
sällskapsrummet.

vilja satsa på en av de utbildningslinjer som erbjuds. De ungdomar
som sökt kommer sedan på två olika info- och intervjudagar där
de får lära känna skolan. Beslutet om antagning är ömsesidigt.
I höst kommer 20 nya elever. En del av dem är dagelever som
kommer från socialt utsatta familjer i trakten. Nästa läsår blir det
första med två årskurser parallellt på sömmerske- och snickerilinjen.

Sponsorer på idrottsplatsen
Årets Sponsor Games genomfördes i år den 11 juni. Här får sponsorer och ungdomar tillfälle att träffas under trevliga former.
Regnet öste ner mest hela tiden, men de roliga lagtävlingarna höll
alla på gott humör. Sponsorföretagen Oriflame Cosmetics, Krasu
Serviss och Laikmeta Sports kom med sina lag och tävlade mot
elever från Vanes skolor, ungdomar från Vane, Livslustelever och
Livslustpersonal. Vann gjorde laget med Vane-ungdomar.

Aktiviteterna tillsammans med Dzirciems barnhem och skola för barn med
lättare handikapp fortsätter med stöd från SEB Finans. Hittills i år har man
arrangerat gemensamt firande av födelsedagar, konsertbesök och idrottstävlingar där även skolan i Vane var inbjuden.

Intensivkurs i engelska
För några år sedan var det alldeles omöjligt att göra sig förstådd
på engelska i Lettland. Det var lettiska och ryska som gällde och
som tredje språk tyska. Utvecklingen i Riga är mycket märkbar. I
hotell, restauranger och affärer går det numera bra att kommunicera på engelska. På landsbygden är det svårare. Det saknas kompetenta lärare i engelska och det märks också på Livslusts skola.
Ambitionen är att eleverna ska lära sig engelska, vilket stått på
Många tidigare elever hade kommit till Sponsor Games för att hälsa på sin
gamla skola. Det känns skönt att träffa tidigare elever som har skapat sig
en tillvaro tack vare att de fått chansen hos Livslust. Ett påtagligt bevis på
resultat.

schemat allt sedan skolan startade. Det har emellertid gått trögt.
Engelska tillhör inte vardagslivet på samma sätt som i Sverige.
I Lettland dubbar man filmer så man hör sällan engelska talas.
För att ge eleverna en kick och öka motivationen reste Janet

Constantinerordens stipendier

Riben och Anu Bhardwaj till Aizupe som volontärer och höll en

Tre stipendier delas ut varje år. Ett går till Bästa Kompis, vilken

vid bordet, i affären och andra vanliga situationer. Kursen avsluta-

utses genom sluten omröstning bland eleverna. De andra två går

des med ett prov. Janet och Anu var ganska trötta men mycket

till Bästa Elev pojke och flicka och här är det studieresultaten som

nöjda när de reste hem. De hade haft jätteroligt och det var mycket

gäller. Var och en får ett specialdesignat diplom och 100 EURO.

givande för alla parter. Tack Janet och Anu!

fyradagars intensivkurs. De fokuserade på vardagskommunikation

I år var det Constantinerordens Claes Thunberg som delade ut
stipendierna till Bästa Kompis Edgars Apse, till Bästa Elev pojke

Sommarresor för Livslust-elever

Maris Salmins och Bästa Elev flicka Marina Katana.
I år kommer 14 av eleverna att få resa utomlands under två veckor

Vinden snart klar - peppar, peppar…

av sommarlovet. Flera nya värdfamiljer har tillkommit. En av dem bor

Man brukar säga att det “går troll” i saker. Det kan vi nog lugnt

på resorna och Länsförsäkringar bjuder på lunch för ungdomarna

säga om utbyggnaden av vindsvåningen i huvudbyggnaden. Det

och deras värdfamiljer när de kommer till Stockholm. Erfarenheterna

i München så nu är det inte bara Sverige som gäller. Vattenfall bjuder

från tidigare visar att både ungdomar och familjer har stor glädje

uppfräschning och också gjort det möjligt att köpa ett par maski-

av sin tid tillsammans. Alla eleverna har numera egna mail-adresser

ner till. Personalen på Electrolux, Länsförsäkringar och Vattenfall

och på det sättet kan familjer och ungdomar presentera sig för

har köpt Livslust-produkter och därmed bidragit till verksamheten.

varandra redan på förhand.

För företag är det redan tid att tänka på årets julklappar till kunder och anställda. Välkommen att beställa Livslusts produktbro-

Liga från Livslust au-pair i Sverige

schyr på 08-660 77 84 eller livslust@telia.com

Frivilliga hjälpare uppmärksammas
Redan 1994, som var Livslusts första år, började Lasse Lindman och
Ingvar Karlsson som medhjälpare. De var då på Byggnadsstyrelsen,
som skulle läggas ned. Lasse har haft hand om alla elinstallationer
och Ingvar har gjort ovärderliga insatser med allt möjligt - samlat
in byggmaterial och verktyg i Sverige, varit byggledare, byggt
syverkstaden, hjälpt till med transporter och inte minst varit en
populär ”morfar” för våra pojkar och flickor. Han har också gjort
mycket för människorna i grannbyn Vane som fått kläder och hushållsprylar. Ingvar har till och med hyrt en egen lägenhet i byn.
När Ingvar och Lasse var i Aizupe senast tackades de för sina insatser.
”Liga Grauda, som tog examen som sömmerska hos Livslust i juni
2004, bor nu hos oss i Sverige. Liga kom i januari och vi har lärt
känna varandra riktigt bra. I början var det svårt att kommunicera,
men Liga går i skolan och lär sig svenska och det går bättre för varje
dag även om det är långt till att utbyta tankar och abstrakta resonemang. Det går i alla fall bra att prata om vardagliga göromål. Liga
lever som en storasyster till våra tre barn och hjälper oss i vårt dagliga
liv med barn, djur och hemmet. Det innebär ju mest ”småbarnsförälder-liv”, vilket kanske inte är så lockande för en 20-åring. Som tur är
finns en annan före detta Livslust-elev i närheten, Maija Skuja, som
adopterats av en svensk familj. Maija och Liga träffas för att ha lite
kul på helgerna. Snart är det sommarlov och då bär det av på semester
till sommarstugan vid en insjö i Dalarna. Innan dess skall de två stora
barnen och Liga gå på simskola här hemma.”
Anna Ramström, Höör

Ny produktion - babymössor och potatispåsar

Ingvar Karlsson, Eva Christensson, Livslust, Edijs Petersons, skolans rektor och
Lasse Lindman

Svenskar vill att företag engagerar sig för
barn och ungdom
En nyligen gjord TEMO-undersökning visar att svenska folket vill
att företagen, när de engagerar sig i samhällsfrågor, främst stöder
områden som rör unga människor (barn- och ungdomsverksamhet,
arbete mot drogmissbruk, skolor och undervisning).
Ovanstående är ur ett pressmeddelande om en intressant TEMOundersökning.

Syverkstaden har utökats till att också syssla med stickning så nu
får man väl kalla den textilverkstad. En stickmaskin står i ena hörnet
och där föds den ena babymössan mer bedårande än den andra.
Det är Margareta Horn som låtit Livslusts flickor prova att sticka
mössor. Hittills har det gått bra och nu håller de på med den första
beställningen. Skokloster beställde kuddfodral, grytvantar, grytlappar och bordtabletter till sina linneveckor på slottet. Snickers
Workwear har bidragit till att symaskinerna fått en välbehövlig

Livslust har låga administrationskostnader
Med anledning av att det stått en del i tidningarna om välgörenhetsorganisationers oproportionerligt höga insamlings- och administrationskostnader kan nämnas att Livslust ligger under 10%.
Stiftelsen för Insamlingskontroll (90-konto) tillåter 25%.

Sponsormöte 20 april

Kontakta Livslusts kansli 08-660 77 84 eller livslust@telia.com …

Livslusts svenska samarbetspartners - Electrolux, Essen International,

… för att köpa Livslust-produkter

KPMG, Länsförsäkringar, Oriflame Cosmetics, SEB Finans, Snickers

Beställ produktbroschyren med bilder på varor tillverkade vid sko-

Workwear, Telia och Vattenfall - samlas två gånger om året för att

lans syverkstad och snickeri.

utbyta erfarenheter och finna nya sätt att vidga sitt stöd. Mötena
arrangeras av Anette Keiler-Arvedson, tidigare PR-chef på Vattenfall.
Det senaste mötet hölls på Hotell Plaza, som bjöd på gratis lokal.
Temat var internkommunikation. Det handlade om hur man når ut
till företagens personal om sponsorengagemang och om hur man

… för att boka föredragshållare
Låt klubbkvällen eller personalmötet få ett intressant och tankeväckande inslag. Bjud in en av Livslusts medarbetare för en presentation av hur Livslusts verksamhet har startat, byggts upp och bedrivs.

kan aktivera personalen. Gästföreläsare var Christina Edler.

Olika sätt att stödja Livslusts verksamhet

Tack till

En gåva till Livslust är en gåva till utsatta ungdomar i Lettland. Som

Electrolux för leksaker som delats ut till barnen på barnhemmet

SAMARBETSPARTNER går man in med ett långsiktigt engagemang.

Dzirciems och till daghemmet i grannbyn Vane. HSB för två begag-

Som LIVSLUST-FADDER stöder man verksamheten med ett valfritt

nade tvättmaskiner och en torktumlare, nödvändigt med 45 ung-

belopp varje månad. Man kan ge enstaka bidrag t.ex. i samband med

domar i huset, Stockholms läns Elektriska AB (STEA) för elmaterial

jul eller en födelsedag. Man kan bli SOMMARFAMILJ eller KÖPA PRO-

till vindsbygget; H&M, Intermezzo, Lindex, Turnover och Ulla Gave

DUKTER tillverkade vid skolan.

för kläder; Förenade Liv för stor insamling av kläder och julklap-

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

par; Hemtex, Jigger, Linum och Sandbergs för tyger; Mölnbotvätten

eller www.livslust.com

och Erikssundstvätten för sänglinne och handdukar; och ett speciellt tack till Högsätra skola på Lidingö där klasserna 6, 7, 8 och 9
genom Operation Dagsverke och de yngre eleverna genom bössinsamling fått ihop hela 53.336 kronor till skor och Livslusts antidrogprojekt och till Göran Grosskopf som samlade in medel till
Livslust i samband med sin 60-årsdag.

Ett varmt tack ...
... till alla trogna bidragsgivare!

Livslusts lettiska personal tillsammans med examensfina elever
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