ÅRET 2016
Vår verksamhet redogörs tydligast genom att vi berättar om verksamheten
inom våra fokusområden. Med stolthet kan vi redogöra att följande
väsentliga saker har blivit gjort under år 2016.
1. Värnar om alla långtidssjuka; vi har fokuserat på att synliggöra så många sjukdomar som
möjligt samt att starkt betona familjen runt omkring.
2. Bevakar och stöder allas rättigheter till info/service på eget modersmål.
Översättningjobbet har fortsätt i viss mån. Vi har fokuserat starkt på att visa och få fram
modersmålet som ”känslospråket”. Vi är stolta över att ha fått vara med på ett hörn på Vasa
torg, vid demonstrationen för Vasa sjukhus, var vi framförde vår hälsning inför 10 000
personer. Ett brev skrivet av undertecknad framfördes av vår viceordförande Johanna
Stenback. En film har också spelats in kring detta tema, nämligen om svenskans betydelse ur
en patients och en mammas synvinkel. Denna film, var undertecknad berättar, presenterades
under svenska dagen-veckan för HNS personal, dvs de 20 000 som jobbar inom Helsingfors
Nejdens sjukvårdsdistrikt i södra Finland.
3. Bidrar med att göra stamcellsregistret mera känt . Vi har hållit föreläsningar för företag och
skolor och vi har med glädje sett flera ansluta sig till registret. Även utomlands har vi fått
delta i föreläsning. Todde Friberg var med i en reklamfilm för stamcellsregistret tillsammans
med självaste Sami Hedberg. Denna film fick enorm spridning via sociala medier och går
också som reklam på bio innan Sami Hedbergs nyaste film Luokkakokous. Kampanjen
startade i slutet av oktober och den 23.11 meddelades att fler än 500 nya medlemmar har
registrerats sedan kampanjen startade.
4. Erfarenhetskunnigt stöd via podcast och diskussioner. Podcasten, som ska vara en tröst
i det svåra för de drabbade, körde på, med Patrick Sjöholm som redaktör, med ett avsnitt per
månad innan sommaren. Sedan blev det en liten paus, då vi körde repriser under hösten. Nu
i december kör vi igång igen med ny redaktör; Sus Productions. Under året har en del med
ovanliga diagnoser lyckats hitta svenskspråkigt erfarenhetsstöd via efterlysning vi Project liv.
Det bästa stödet är sådana med liknande erfarenheter.
5. Arbetar för att skapa gladare sjukhusvistelser. Inom detta område har infektionskänsliga
getts en chans till en Stora Maskiners Dag, en mycket lyckad dag och en stor eloge till
Sundströms Ab som möjliggjorde detta. Kring högtiderna har vi delat ut pysselpåsar för att
förgylla tillvaron ifall man blir tvungen att spendera helgerna på sjukhus. Vi har producerat
påsk-, vappen-, midsommar-, höstlovs- och julkit för sjukhusen i Österbotten.
Lekhörnor/Project liv sjukhusrum har kommit till igen, bl.a. har Vasa fått ett årgärdsrum
fixat. Norrvalla, var många långtidssjuka har sina läger och dagar har även den fått ett Project
liv rum med hörna för lite mindre barn och ungdomar. Under planering har vi även ett
rehabiliteringsrum vid Jorvs sjukhus.

6. Nätverk av hjälpande händer. Våra samarbetspartners och antalet hjälpande händer växer.
Vi har inlett samarbeten med många högskolor och bl.a. Arcada är väldigt aktiva.
7. Drömdagar: Vi siktade in oss på 25 st detta år och det ser ut att landa på 23st (ett par vill
man flytta till januari månad). ifall allt går planenligt. De nominerade barnen kommer
mestadels från Österbotten, men nu har även övriga Finland börjat nominera. Vi har fått
ordna resor till Angry Birds-parker, Astrid Lindgrens Värld, bilsemestrar, Borgbacken, Spa
weekends, Högholmen m.fl.. Vi har haft artisträffar med Måns Selmelöf, KAJ, Robin och
Isac Elliot. Barnen har färdats med husbil, kryssningsfartyg, flyg, tåg, driftingbil eller
limousine. Teatern kom hem till en familj och drömmen om en sibirisk kattunge blev sann.
Nu i skrivande stund får en familj lite ”göra om barnrummen”-drömdag. Utöver detta blir
det lite privata luciauppvaktningar både i Jakobstad och Vasa när luciatiderna nu nalkas.
GLADA ÄR VI som fått ordna allt detta!
Vill till sist ännu nämna om att en dröm vi hade från början blev verklighet när vår egen bok ”Lek,
pyssel och Mat” kom ut den 29.10.2016. Denna bok fungerar som en inspirationsbok för tråkiga
dagar, på sjukhus eller hemma. Vi har donerat en del böcker till sjukhusen runtom i landet plus att vi
söker sponsorer som vill köpa och donera den, i dessa fall koordinerar vi donationerna.
Hoppas ni tycker att verksamheten kan var värd att stödas även i framtiden.
Med bästa hälsningar:
Ordförande Nina Brännkärr-Friberg
nina@projectliv.fi

