Senaste nytt från Stiftelsen Livslusts Hem och Yrkesskola för
föräldralösa och utsatta ungdomar i Lettland

Nyhetsbrev december 2013
Vilken underbar sommar och vilken vacker höst!
Nu går vi in i ny årstid med mörker och kyla utomhus men mycket värme, ljus och omtanke inomhus – speciellt
i hjärta och själ.
2013 går mot sitt slut och vi; skolans personal, elever och styrelsemedlemmar, önskar passa på att tacka alla
sponsorer, samarbetspartners, organisationer, privatpersoner och volontärer för ert engagemang och stöd.
Utan er är det inte möjligt.
Trevlig läsning och jag önskar er alla en riktigt GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!
Annika Egervall
Generalsekreterare
Glöm inte anmäla dig till Livslustbridgen den 3 februari 2014!

AKTUELLT
Lettland ett av EU:s fattigaste
Trots god tillväxt kvarstår de sociala klyftorna. Lettland är fortfarande ett av EU:s fattigaste och mest ojämlika
länder. Centrala Riga är välmående, men på landsbygden finns en postsovjetisk kvarvarande misär som
Lettland aldrig lyckats ta sig ur. Nästan halva landets befolkning bor i Riga, och landsbygden är mycket
eftersatt. En stor utmaning för Lettland är den negativa demografiska trenden. Utvandringen har varit massiv.
Sedan år 2000 har Lettlands befolkning minskat från 2,3 miljoner till 2 miljoner, och landet har tappat ca 10%
av sin arbetskraft. Arbetslösheten ökade dramatiskt 2009 och 2010 och det förväntas ta lång tid innan
arbetslösheten har sjunkit till den nivå som rådde före krisen 2008. Arbetskraftsutvandringen ökade under
krisen vilket, i tillägg till låga födelsetal, har resulterat i en negativ befolkningsutveckling.
Lettland har sedan självständigheten fört en i huvudsak liberalt inriktad ekonomisk politik. Dock har fokus legat
på ekonomisk tillväxt mer än på sociala frågor.
Detta märker Livslust av väldigt väl i diskussioner med staten och kommuner. Det finns fortfarande ett stort
behov av hjälp för de föräldralösa och andra utsatta ungdomarna. Vi har tidigare berättat om målgruppen
ungdomar som hoppat av skolan redan på högstadiet, några bor hos Livslust. Det är fortsatt viktigt att de
fångas upp, motiveras och tas om hand för att lyckas bli självständiga vuxna.
Sommarlov
Fem ungdomar från skolan fick uppleva den vackra svenska
sommaren under ca 2veckor i juli. En av pojkarna var i Skåne på en
gård, två pojkar och två flickor var hos varsin familj i Stockholms
skärgård. De fick alla uppleva riktigt familjeliv och många roliga
aktiviteter: djurpark, Gröna Lund, fiske, bad, cykla, Sandhamn,
hästridning, hundvalpar, spela landhockey, sylta & safta och träna på
det engelska språket. De ville inte åka tillbaka när det var dags...
Ett stort TACK till de tre värdfamiljerna som tog emot ungdomar i
år och till bidragsgivaren som skänkte pengar till just detta ändamål.
Vill Du erbjuda ungdomar en oförglömlig upplevelse nästa sommar?
Tveka inte – kontakta Livslust redan nu!

Nytt samarbete
Researrangören Good Travel arrangerar nu
även volontärresor till Livslusts skola två
gånger om året.
Det första besöket på skolan i oktober var
verkligen lyckat. Volontären, Linda,
umgicks mycket med ungdomarna och hon
hjälpte till på lektioner, i trädgården, i
syverkstaden mm. Eleverna fick många
tillfällen att praktisera sin engelska med
henne, vilket var mycket uppskattat.

Styrelseförändringar
Tack till Birgit Cakste för fina arbetsinsatser som styrelseledamot och redovisare, uppdrag som hon under
hösten har valt att lämna.

AKTIVITETER
Skolresa
I samband med skolstart i slutet på augusti åkte elever och
lärare på en gemensam resa. De åkte buss i ca 1 timme till
Kamparkalns, ett naturreservat. Där bodde de i tält, sportade
och gjorde olika förtroendeövningar. En resa av detta slag är
ett mycket bra tillfälle för alla att lära känna varandra.

Skolstart

Liga, rektor på skolan, berättar ”Det var tre lärorika, soliga och härliga dagar”.

Golftävling
I början på september var det många, närmare bestämt hela 120st, som ville vara med och ”Slå ett slag för
utsatt ungdomar i Lettland” i strålande vackert väder. Vilken succé även i år!

I vinnarlaget ingick Carsten Bratt, den äldsta deltagaren någonsin i Livslustgolfen 89 år gammal,
Martina New som reste till Sverige från utlandet enbart för att vara med på Livslustgolfen, Lotta Frie
och Birgitta Jurbrant. Intäkterna täcker i princip kostnaden för två elever ett helt år. Tack SEB och
dagens övriga sponsorer samt Täby golfklubb.
Julklappstips!
Du kan när som helst beställa fina julklappar via e-mail
eller telefon. Produktsortimentet hittar du på vår hemsida
www.livslust.se

Skolan
Hur kan en vanlig vecka på skolan se ut?
Utöver yrkesutbildningen är även en del andra
lektioner och aktiviteter fasta. En gång i veckan har
de t.ex. modern dans, sportaktivitet, psykologi
konsultation, datorutbildning, engelska , pojk &
flickklubb för 1:a årsstudenterna. Två gånger i veckan
står socialpsykologi på schemat för 1:a årsstudenterna.
Varje veckodag samlas samtliga elever och personal
på eftermiddagen för en genomgång av dagen. De sitter
i en stor ring och varje person får berätta hur de mår
och vad de har gjort under dagen. Detta gör att
personalen i ett tidigt skede kan uppmärksamma
eventuella problem hos en elev eller mellan elever.
Samtidigt får elverena möjlighet att uttrycka känslor och
lyssna på andras sinnesstämning.

Personalen är mycket viktig för verksamheten.

I huvudet på….
Teresa Ozola, lärare och ansvarig för köksbiträdeyrkesutbildningen:
"Jag började arbeta på skolan hösten 1996. Innan dess arbetade jag som kokerska i närliggande by. När
min arbetsplats lades ner, 1995, tog jag hand om min egen gård. Efter en tid blev jag kontaktad av
Borgmästaren i byn Vane som berättade att Livslust hem & skola sökte en kokerska.
Jag sökte och fick tjänsten. Dåvarande rektor beslöt efter en tid att skolan inte bara behövde en kokerska
utan också en person som skulle vara ansvarig för att leda arbetet i köket och lära ungdomar grunderna i
matlagning. Jag hade inte någon erfarenhet av att arbeta med ungdomar då så jag var lite orolig över hur
det skulle gå. Det var verkligen en stor utmaning för mig, men - jag är fortfarande här!
När jag tittar tillbaka på alla dessa år kan jag konstatera att jag och min familj har lärt oss mycket. Min son
och min dotter har haft fantastiska stunder tillsammans med ungdomar i samband med olika evenemang
genom åren. Var och vartannat år kommer nya ungdomar till skolan. Det är en stor utmaning och
upplevelse att år efter år träffa nya ungdomar, men det får mig att känna och hålla mig ung.
År 2003 blev köksbiträdeutbildningen ackrediterad. Jag fick större ansvar och mycket mer pappersarbete
men den största behållningen får jag när ungdomarna börjar laga mat själva. Då känner jag mig stolt över
mitt arbete. Det är en underbar känsla när f.d. elever ringer och frågar hur jag mår och hur vi har det på
skolan. Jag är också glad för dem som har hitta en plats i livet, även om det inte har varit lätt.
Jag är stolt över att arbeta på Livslust!"

Hjälp oss hjälpa utsatta ungdomar till att bli självständiga vuxna!
Vi tar tacksamt emot bidrag till verksamheten PG 90 07 42-8.
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Samarbetspartners 2013
Colorex, Electrolux, Essen, FMG Funds, Hotel Valdemars, Hultafors Group, If Latvia, Krasu Serviss, Linklaters Advokatbyrå,
Länsförsäkringar, Nordea Latvia, Oriflame Cosmetics, Petrovs & Partner, SEB, Vairak Saules
Aktiva bidragsgivare/organisationer 2013
Bergvik Skog AB, Handelsbankens Fadderbarnsfond, IBM-personalens U-hjälpsfond, IKEA Stiftung, Johanniterorden,
Livslust-Lebensfreude, Mats Klebergs Stiftelse, SEB U-assist, S:t Lazarusorden av Malta

