Senaste nytt från Stiftelsen Livslust - vi finns för att hjälpa utsatta
ungdomar i Lettland

Nyhetsbrev december 2014
Ännu ett händelserikt Livslust år har snart passerat.
Skolans 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.
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!
Annika Egervall
Generalsekreterare
Glöm inte anmäla dig till Livslustbridgen måndag den 9 februari 2015!

Lettland
Landet har haft EUR valuta sedan årsskiftet. Effekten är uppenbar först efter ett par år. Den ombedelbara effekten för
företag och invånare är att de inte förlorar pengar på valutatransaktioner. På längre sikt bör EUR göra Lettland mer
attraktivt för investeringar, minska statslånekostnader och främja den utländska handeln.
I oktober 2014 valdes ett nytt parlament, eftersom det då gått fyra år sedan det senaste ordinarie valet. Alla
regeringspartier gick framåt. Harmonicentern, med starka band till den ryska regeringen, backade kraftigt men behöll
med ett enda mandats marginal ställningen som enskilt största parti. Två nybildade partier kom in i parlamentet.
Andelen svart ekonomi av den totala BNP beräknas uppgå till cirka 25%, vilket är den sjätte största bland EU-länderna.
På grund av hög arbetslöshet bland ungdomar, 16-27 år, har den Lettiska staten satsat mycket EU-pengar på utbildning
under 2014. Dessvärre fick endast statliga yrkesskolor bidrag och därför fick Livslust inte ta del av det riktade EU bidraget
trots att vi ansökte. Det är emellertid mycket positivt att lettiska staten nu har fått insikten om vikten av att hjälpa
ungdomar till utbildning. Detta kan framöver också komma att påverka Livslusts fortsatta inriktning.

Sommarlov
Två glada bröder fick uppleva den sköna och fina
svenska sommaren. De bodde hos en familj i
Stockholm och var delaktiga i vardagens bestyr
samt kom i väg på roliga aktiviteter. Ett stort TACK
till värdfamiljen Pia och Hans Grönwall samt till
Lars-Erik Eriksson som skänkte pengar till just detta
ändamål.
Skolresa
I slutet av augusti, i samband med skolstart, åkte elever och
lärare även i år på en gemensam resa. De åkte buss i ca 45 min till
Knauķi i Tukums. Där bodde de i tält, sportade och gjorde olika
värdefulla förtroendeövningar.

Höst!
Utöver de vanliga yrkeslinjelektionerna görs många andra
aktiviteter med och för ungdomarna. En del är inom ramen
för den sociala rehabiliteringen.
Tex. cykeltur till Vāne med första årseleverna, bio besök,
föreläsning från den kommunala polisen mm.
Under september har två av våra sponsorer, SEB och Nordea,
arrangerat cykeltävling i Siguldā och springtävling i Kandava.
Båda mycket uppskattade event.
En dag åkte alla till staden Liepaja där ungdomarna spelade
basketboll tillsammans med ett professionellt basketbollag
“Liepajas Lauvas”. Det fanns även tid över för att gå ombord
krigsfartyget SpA.

Skolstart. ”Jag har Livslust”

En dag i skogen

Halloween festligheter

Krigsfartyget SpA

Träningspass ute i naturen

Cykeltävling

Basketbollaget “Liepajas Lauvas” och ungdomar från skolan

Visvaldis Peterson, 19 år, f.d. elev
Visvaldis kommer från en stor familj, vars livshistoria är mycket komplex. Han har spenderat mestadelen av sitt liv hos en
fosterfamilj tillsammans med en av sina bröder. Visvaldis har sedan födseln ett mentalt handikapp och kommer att
behöva stöd resten av sitt liv.
Han kom till skolan i augusti 2011 och gick måleri & reparationslinjen. I juni 2013 tog han examen. Två av hans syskon har
också fått utbildning på skolan. Visvaldis är nyfiken, försiktig, artig, godhjärtad, blyg, sportig, kreativ, frikostig och
hjälpsam. Han har två stora passioner - ornitologi och fotografering. Visvaldis har varit aktiv inom Ornitologi föreningen
och studerat fågelliv. Han kan imitera och känner igen olika fågelsånger. Han är även intresserad av att filma och redigera
film.
Det här året började Visvaldis på en statlig skola för ungdomar med mentalt & fysiskt handikapp. Han läser Applied
System Software på gymnasienivå. På helgerna kommer han tillbaka till skolan i Aizupe där han känner sig hemma och har
funnit stöd samt förståelse. Visvaldis ögon gnistrar när han öppnar dörren till kontoret på fredag eftermiddag och säger;
"Jag är här nu!"
Sverige
Även i år var det många, 128st, som var med och ”Slog ett slag för utsatta ungdomar i Lettland” Vilken härligt stämning!
Intäkterna täcker i princip kostnaden för två elever ett helt år. Tack SEB och dagens övriga sponsorer samt Täby golfklubb.

Birdie chans?

Redo att komma ingång

Vinnarlaget, Silverbjörnarna!
Johan Seth
Martina Thornton
Anna Silfverling
Agneta Björnstjerna
Stort grattis!
Livslust representanterna
Eva, Cattis, Anda, Liga och Eva

Styrelseförändringar
Tack Elisabet Andersson och Peter Benson för fina arbetsinsatser som styrelseledamöter. Annika Egervall tar plats i
Livslust styrelse.

Julklappstips!
Du kan när som helst beställa fina julklappar via e-mail
eller telefon. Produktsortimentet hittar du på vår hemsida
www.livslust.se

Bidrag
Genom att skänka din aktieutdelning direkt till Stiftelsen Livslust slipper du betala kapitalskatt på 30 procent och din
gåva ökar i värde med 42 procent.

Hjälp oss hjälpa utsatta ungdomar!
Vi tar tacksamt emot ett bidrag till verksamheten PG 90 07 42-8

Stiftelsen Livslust, Org.nr: 802018-1064
Box 29092, 100 52 Stockholm
E-post: livslust@telia.com Hemsida: www.livslust.com
Postgiro: 90 07 42-8
Bankgiro: 5190-4688
Generalsekreterare: Annika Egervall , 073-595 99 33
Styrelse: Martin Moström (ordförande), Eva Christensson,
Annika Egervall, Hans Grönwall och Rikard Josefson
Beskyddare: HM Drottning Silvia

Stiftelsen Livslustfonden-Öst, org nr 8024 12-7196
Bankgiro: 5507-4157
Styrelse: Eva Christensson (ordförande), Hans Grönwall,
Johan Kahm och Martin Moström

Samarbetspartners och större bidragsgivare 2013-14:
Bergvik Skog, Colorex, Electrolux, FMG Funds, Handelsbankens Fadderbarnsfond, Hotel Valdemars, Houdini, IBM-personalens Uhjälpsfond, If Latvia, IKEA Stiftung, Inchape Motors Latvia, Johanniterorden, Krasu Serviss, Linklaters, Livslust-Lebensfreude,
Länsförsäkringar, Mats Klebergs Stiftelse, Nordea Latvia, Oriflame Cosmetics, Petrovs & Partners, Retail House, SEB, Snickers Workwear,
Vairak Saules, Vivacolor, World Childhood Foundation

