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

Möten vi drömt om

arbete i köket. Hon bor ensam i en liten lägenhet men träffar
mycket folk på arbetet varje dag.

Det är helt underbart att träffa tidigare Livslust-elever. När man ser

Elva sömmerskeelever arbetar hos Livslusts samarbetspartner

dem idag, kan man inte ana att de har en svår uppväxt bakom sig.

Snickers Workwear. Fabriken ligger i Tukums. Fabrikschefen Aino

De ser så starka och glada ut. Detta är målet som hägrade i fjärran,

Viitasaari är mycket nöjd med flickorna. Zanda Dumbraite och

när vi grundade Stiftelsen Livslust 1994. Det som hela tiden har

Inese Skuja, som arbetat här i flera år, säger att de trivs mycket bra

sporrat oss att oförtrutet fortsätta, trots att det ibland har varit tungt.

med både arbete och privatliv. I Riga träffar vi Alexandrs Fadejevs,

Vi drömde om att hjälpa unga människor, som fått en dålig start i

som tog examen som köksassistent i juni i år. Han har fått arbete

livet. Vi tänkte oss, att om de kom till en skola med varm och positiv

hos en annan av Livslusts samarbetspartners, den lettiska restau-

atmosfär där de fick yrkesutbildning och möjlighet att bygga upp

rangkedjan Vairak Saules. Han har ju just lämnat skolan och är

självkänsla och självförtroende, så skulle de ha en god chans att

litet blyg, så han säger inte så mycket, men vi får veta att det går

klara sig i samhället. Och idag kan vi se att vi hade rätt. Tack vare att

bra. Vi får se hur han har det när vi träffar honom nästa gång.

varje elev följs upp under flera år efter skoltiden, vet vi hur det går

Elina Meksa med många år på institutioner bakom sig, tar emot

för var och en. 83 % av de 117 tidigare eleverna har arbete eller

oss på Konstskolan i Kipsala i Riga. Tack vare stor talang har hon

studerar vidare, ett bra resultat med tanke på ungdomarnas svåra

lyckats bli antagen till skolan, som har mycket gott renommé och

bakgrund och dagens kärva arbetsmarknad.

är svår att komma in på. Hon är mycket stolt när hon visar oss runt
bland de imponerande elevarbetena. Elina får stöd ur Oriflames
stipendiefond för sina studier. Aldis Smits utbildade sig till snickare,
men fick erbjudande om arbete på en spannmålsfirma i Riga. Här
arbetar han nu som lagerförman. Han ser ut att ha hamnat helt
rätt, när han med glimten i ögat och ett snett leende skickligt kör
trucken på och av lastbilsflak.
Det är detta som är drivkraften – att stå öga mot öga med en tidigare
elev, som tagit klivet ut i samhället och klarar sig på egen hand. Då
känner vi ny inspiration att arbeta vidare. Och faktum är att det finns

Eva Christensson flankerad av Maris Andrejsons och Andris Veide, tidigare
elever, som sedan några år arbetar och försörjer sig själva. I bakgrunden
Kaspars Pavars, som förut var jordbrukslärare.

en ökande skara behövande barn och ungdomar i Lettland, som inte
har någon som bryr sig. Livslust har en viktig uppgift att fylla. Vi har plats
för 45 utsatta ungdomar på skolan. En tredjedel av dem tar examen
varje år och platserna fylls med nya elever varje hösttermin.

Så här har det gått för några av dem. Vi träffade dem i oktober i samband med en filminspelning. De har alla bott hela eller stor del av
uppväxten på institutioner.
Juris Butans föräldrar dog när han var mycket liten. Nu är han trädgårdsanläggare. Tack vare goda kunskaper och ansvarskänsla har han
fått ansvar för en egen arbetsgrupp. Han har ambitioner om att vidareutbilda sig och stiga i graderna. Juris kom till Livslust redan som osäker 14-åring. Idag är han en ung man som utstrålar lugn och tillförsikt
och bor med sin flickvän i Jelgava. Alona Stube, som vuxit upp på
barnhem, arbetar på restaurang Salt ’n Pepper i Riga. Hon ser frisk
och glad ut och berättar att hon har det bra och trivs med sitt

Seminarium i det nya sällskapsrummet som har vackra trägolv, tegelväggar
med nischer och två stora burspråk.

Seminarium för lettiska socialarbetare
Livslust är unikt och vi lägger mycket energi på att få ut detta

Juli – Barn från barnhemmet Dzirciems tillbringar ett par veckor

budskap. Vår ambition är att alla, som arbetar med utsatta barn

hos Livslust i Aizupe.

och ungdomar i Lettland, ska känna till verksamheten. Det är genom

30 aug – Oriflame-stipendiaterna 2005-06 samlas hos Oriflame i Riga.

dem, som vi kommer i kontakt med vår målgrupp. Det har visat
sig vara svårt att nå ut med information bara genom utskick och
tidningsartiklar. Därför bjuder vi in de yrkesgrupper vi vill nå till
informationsseminarium i Aizupe ett par gånger om året. Den 4
november kom en grupp barnrättsansvariga socialarbetare från
elva lettiska kommuner för att se närmare på skolan. Efter rundvandring samlades de i det stora rummet på vinden, där de fick
höra hur Livslust lyckas kombinera boende, yrkesutbildning och
social rehabilitering. Deltagarna uttryckte förvåning över att det
faktiskt existerar någonting så bra som Livslust och menade att
detta verkligen borde spridas till alla yrkesskolor i Lettland.

Fyra yrkeslinjer

Nya och gamla elever på utflykt

Från och med denna höst har vi valt att satsa på fyra yrkeslinjer -

31 aug – Eleverna far på en utflykt till Ligatne, Cesis och Straupe.

sömnad, snickeri, måleri och kök. Eftersom vi bara kan ha 40 ele-

Varje år gör man en liknande utflykt för att gamla och nya elever

ver åt gången blir det för få elever på varje linje om vi har fler val.

ska lära känna varandra.

Precis som tidigare får alla lära sig engelska, datoranvändning och

1 sep – Skolan börjar

att sköta hushåll.

2 sep – ”Mushroom Race”, lekar och tävlingar för lärare och elever
23–24 sep – Fyra Livslust-elever deltar i ett Röda Kors-läger i Tukums

Jordbruket

4 okt – Födelsedagsfest för barnen på Dzirciems barnhem i naturparken Lauma i Valdemarspils.

När staten införde nya regler som ökade kraven på säkerhet för

27–28 okt – Seminarium för lärarna med teambuilding som tema.

eleverna, var detta visserligen helt rimligt, men medförde högre

7 okt – En grupp från SWEA i Riga besöker Aizupe

kostnader för oss. Därför valde vi, att åtminstone för en tid, lägga

10–13 okt – Inspelning av informationsfilm sponsrad av Oriflame,

ner utbildningen. Vi fortsätter förstås med jordbruket som tidiga-

Snickers, TeliaSonera, Vattenfall och producenten Krister

re. Försäljningen av spannmål, raps och ärter bidrar till att finansi-

Nathanelson.

era verksamheten och potatis och grönsaker bidrar till skolans

12 okt – ”Pop Street” –party i nya samlingsrummet

hushåll.

18 okt – Livslust presenteras vid ett seminarium för socialarbetare i

Några av sommarens och höstens aktiviteter

21 okt – En tema-dag med italiensk mat. En kock från Vairak Saules,

Kuldiga
Livslusts partner i köksutbildningen, hjälper till i köket hela dagen.
Okt – Eleverna tar upp och sorterar många ton potatis.
4 nov – Den årliga Höstfesten
31 nov – Halloween-party

Brandkåren besöker skolan för att lära eleverna brandsäkerhet

Elevernas dramagrupp framför en sketch för sina kamrater

sig. Hur de förbereds för att få en bra start i sitt annars svåra liv.
Några flickor var märkbart stolta när de visade oss sitt nya fina
rum på vinden. Som avslutning bjöd kökseleverna på en väldigt
god och generös måltid.
Efter besöket på skolan for vi till Riga och Hotel Metropol med våra
tankar om allt man skulle vilja göra för ungdomarna och Livslust.
Pengar behövs och jag hoppas av hela mitt hjärta, att nya sponsorer
ska få glädjas åt vilken fin insats de kan göra för människor i vårt
grannland.
Halloween-party

Efter en tur till den stora marknaden i Riga, for vi nästa dag till
Jurmala med sina vidsträckta stränder och byggnader från en svunnen

Årets julmarknader i Sverige

storhetstid. På kvällen fick vi uppleva medeltida mat och miljö i
Gamla Stan. Nästa dag guidades vi genom Riga, denna vackra stad

Livslusts produkter säljs i år hos Vattenfall den 1 och 6/12, hos TV4

som förändrats så enormt de sista fem åren. Trots det lyser fattig-

den 12/12, hos Electrolux den 13/12, hos Länsförsäkringar den 14 och

domen igenom. Vi tog en tur med spårvagn för att se hur staden

15/12 och hos SEB i Rissne den 22/12.

såg ut utanför city och där var byggnaderna påtagligt nedslitna.
Jag hoppas att Livslust får all den hjälp som behövs för att kunna
fortsätta med att ge utsatta ungdomar en framtid. Tack för några
minnesrika dagar, som har gett mig många nya tankar.”
Ettan Bratt

Livslusts sylärare Anta Birkensteina säljer textilprodukter från syverkstaden på
ett evenemang hos Oriflame i Riga. Andra säljtillfällen är julbasarer på
Internationella skolan i Riga och Inernational Womens’ Club.

”Tack för några minnesrika dagar”

Resedeltagarna på hotellets trappa. Ettan Bratt längst t.v

”Eftersom jag med intresse följt utvecklingen av Livslusts verksamhet

Anmäl intresse till ny resa i april

under åren, hoppade jag på direkt när jag fick en inbjudan att resa

Eftersom vi vet att det finns många som vill se Livslusts skola i verk-

dit. För mig blev resan ett äventyr som började med att jag släpade

ligheten kommer vi att arrangera en ny resa enligt samma koncept

ombord stora väskor, som jag fyllt med kläder till ungdomarna.

den 20–23 april nästa år. Vi kombinerar en tur till skolan på lands-

Överresan med motordunk och något ovig klättring till överslafen

bygden med två dagars sightseeing i Riga och Jurmala. Vi vill gärna

påminde om lägertider i ungdomens vår. Vi var många i gruppen som

att ni redan nu låter oss veta om ni är intresserade av att vara med.

inte kände varandra tidigare, men Elisabeth fick oss att känna oss

Kontakta Livslusts kontor på 08-660 77 84 eller livslust@telia.com

som en stor familj på utflykt. I gruppen fanns faddrar, sommarvärdar

Närmare information och program skickar vi ut i början av nästa år.

och andra Livslust-vänner.
Riga ligger ju bara tvärs över Östersjön, men att lägga till i hamnen
var som att komma till en annan värld. Vi klev på bussen som skulle
ta oss de 12 milen till skolan. Vi for genom ett vackert, grönt och

Nästa Livslust-evenemang blir den 13 mars –
boka kvällen redan nu

soligt landskap och fick en bra bild av landet. När vi kom fram till

Den 13 mars arrangerar vi ännu ett av våra populära evenemang.

Dzivesprieks, som skolan heter i Lettland, fann vi en levande gård,

Håll utkik efter inbjudan. Tidigare utsålda välgörenhetsevene-

där många elever just den dagen arbetade på potatisåkern. Vi

mang: Joe Labero på Cirkus, Wallmans Salonger, Peter Carlsson & Blå

visades runt och fick hälsa på i klassrum och i verkstäder. Det var

Grodorna på Scala, Don Juan på Operan, A Chorus Line på

en hisnande känsla att se och känna vad dessa ungdomar får lära

Göteborgs-Operan och Lilja-4-ever på biografen Skandia.

Sommar i Sverige för fjorton elever

Familjen Myhr tar de emot Livslusts elever Deniss och Maris vid Riga-båten den
21 juli

Sponsormöte om CSR
Corporate Social Responsibility – som handlar om att företag tar
ett socialt ansvar är en företeelse som sprider sig. Som vi berättade
i förra nyhetsbrevet visar en TEMO-undersökning som gjordes i
maj i år att svenska folket vill att företagen, när de engagerar sig i
samhällsfrågor, främst stöder områden som rör unga människor.
Det som man finner minst intressant är stöd till elitidrott. Detta var
temat för det senaste mötet med Livslusts svenska samarbetspartners
– Electrolux, Essen International, KPMG, Länsförsäkringar, Oriflame
Cosmetics, Snickers Workwear, Telia och Vattenfall. Temo-undersökningen presenterades av Göran Wiklund från U&W
Drottning Silvia har tackat ja till Livslusts 10-årsjubileum i Lettland
Den 17 maj firar vi att det var tio år sedan den officiella invigningen
av skolan ägde rum. Då klipptes bandet gemensamt av Drottning
Silvia och dåvarande presidentens hustru Aina Ulmane. Drottningen
är sedan 1995 Stiftelsen Livslusts beskyddare och har under åren
följt utvecklingen med intresse. Vi ser fram emot en festlig dag på
skolan i Aizupe.
Kontakta Livslusts kansli 08-660 77 84 eller livslust@telia.com …
… för att köpa Livslust-produkter
Beställ produktbroschyren med bilder på varor tillverkade vid skolans
syverkstad och snickeri eller titta in www.livslust.com

Under sina två veckor i Sverige hann pojkarna både se Gamla Stan och leva
båtliv

… 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.

Ett varmt tack till alla trogna
bidragsgivare!
Olika sätt att stödja Livslusts verksamhet
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 PRODet är Vattenfall som betalar resorna från skolan i Lettland till Sverige och i år

DUKTER tillverkade vid skolan eller Livslusts egna JULKORT.

bjöd Länsförsäkringar ungdomar och värdfamiljer på lunch. Sommarresorna

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

arrangeras av Eva Ribbing som arbetar som volontär. Här ser vi Eva i mitten

eller www.livslust.com

flankerad av fr.v. Silva, Kristine, Vadims, Ieva, Aleksandrs och Ilze.
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