Senaste nytt från Livslust Dzivesprieks

Nyhetsbrev hösten 2017

Andra läsåret 2016-2017 Study Support Programme
Vid läsårets slut i juni-17 hade vi 51 elever i programmet. Det var 3st som tog examen
och tyvärr slutade 2st pga. sjukdom och flytt. Övriga ungdomar fortsätter sina studier
och vi har fått in många nya ansökningar. Vår förhoppning är att vi har runt 80 elever i
programmet vid årsskiftet.
Det finansiella stödet går till att täcka elevens kostnader för mat, logi, resor, skolmaterial
och sjukvård. Beloppet varierar mellan 100-200 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 samt även bekosta körkortsutbildning.

Ungdomarna
Vi har ungefär lika många pojkar som flickor i Study Support Programme.
De flesta ungdomarna är mellan 16 - 22 år gamla och ca 70 % kommer från
landsbygden.
De går på nästan 20 olika yrkesprogram. Den mest populära
yrkesutbildningen bland ”våra” studenter, både pojkar och flickor, är
kockutbildning. Det är åtta elever som studerar på universitetet.

Sportvecka
I augusti arrangerades en sportvecka för ungdomarna. Ett lyckat och uppskattat event. Förutom hälsa och motion stod även
samarbete samt personlig utveckling på schemat.

Livslust-Dzivesprieks dagen
Stort tack till Svenska Ambassaden för den årliga Livslust-Dzivesprieks dagen som var mycket uppskattad och lyckad.

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.
Vi syr även på beställning från privatpersoner. T.ex. kuddfodral, stol- eller
sofföverdrag, dukar m.m. Välkommen att ta kontakt med oss.

Livslustgolfen
En trevlig dag med 108 st Livslust vänner, solsken och en bra bana. Intäkterna ger 10 ungdomar en möjlighet att studera i
ett helt läsår. TACK!
Vann i år gjorde Lag Rundin. Grattis Titti, Inger, Sten och Ulf
Stort tack till huvudsponsor SEB och dagens övriga sponsorer samt Täby golfklubb.

Robert och Fredrik (SEB) samt Aina och Marianne

På andra plats kom Lena, Eva, Eva och Susanne

Hemsida www.livslust.se
På hemsidan kan du se några av våra fina syprodukter. Välkommen med din beställning!
Konsert i Konserthuset den 11 oktober, det finns några biljetter kvar. Kontakta oss för att beställa.
Den årliga Livslust bridgen kommer att hållas den 12 februari 2018. Inbjudan skickas ut i separat e-mail. Hoppas vi ses då!

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 fin höst!
Annika Egervall & Liga Landisa
Generalsekreterare / Verksamhetsansvarig

Samarbetspartners och större bidragsgivare 2016-2017:
Bjurfors, Electrolux, FMG Funds, FR Ramström Vind AB, Handelsbankens Fadderbarnsfond, Hotel Valdemars, If Latvia, Krasu Serviss,
Länsförsäkringar, Nordea Latvia, Oriflame Cosmetics, Petrovs & Partners, Retail House, SEB, Snickers Workwear, St Lazarusorden,
Söderberg & Partners, Vairak Saules
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