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1.

Allmänt

Project liv rf. är en förening som vill införa mer glädje i långtidssjuka barns och deras familjers
vardag. Det behövs någon som konkret jobbar för bättre och trivsammare sjukhusmiljöer, någon
som hjälper till att skapa mer glädje i sjukdomstillvaron för att påskynda tillfriskningsprocessen och
någon som jobbar för de svenskspråkigas rättigheter att få hjälp på sitt eget modersmål på
sjukhusen. Föreningen är ett komplement till de stödjande föreningar som finns idag.
Project liv rf. grundades i Jakobstad i juni 2014 av Nina Brännkärr-Friberg, ingenjör och mamma till
ett tillfrisknat leukemisjukt barn, media- och kulturproducenten Johanna Stenback och
patientkuratorn Gunnar Norrlund. Föreningens verksamhet baserar sig på erfarenheter.
Vi vet hur det känns att åka ut och in mellan kliniska och trista sjukhus och hur utmanande det är att
hitta livsgnistan. Vi vet också vilken glädje t.ex. pyssel och möten med glada mänskor och personer
som stöder familjen kan ge. Barn måste få vara barn också i svåra stunder och måste få känna glädje
och iver såväl hemma som i sjukhusmiljö. Detta samtidigt som syskonen också behöver
uppmärksammas och föräldrarna behöver få stöd. Project liv rf. är en förening som jobbar med
konkret verksamhet.
Vi arbetar under slogan ”to bring back a lost smile”. Föreningen är religiöst och politiskt obunden.

2.

Strategi:

Vi ska bli den ledande ”goodwillorganisationen” i Norden som, i samarbete med vården,
frambringar ett förlorat leende hos familjer i kris.

3.

Vision och mission

Vision: Långtidssjuka barn och deras familjer ska få uppleva glädje och trygghet, fylld av färger och
former, både i hemmet och i en inspirerande sjukhusmiljö.
Mission: Project liv rf. vill skapa en bättre vardag för långtidssjuka barn, deras syskon, föräldrar och
personal på de vårdande sjukhusen. Vi vill återse ett försvunnet leende!

4.

Värderingar

Vårt arbete görs med hjärta, passion, barnasinne och alltid med den gyllene regeln som måttstock.
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5.

Styrelse, ”advisorygroup”, rådgivande vårdteam och personal

Verksamheten leds av en styrelse bestående av fem medlemmar. Utöver styrelsen har en sk.
”advisory group” tillsatts. Detta för att få input, ideér och erfarenheter från olika delar av samhället.
Vi har även ett rådgivande vårdteam bestående av vårdpersonal och vårdutbildningsrepresentanter
(lärare). Här via kommer vi åt den verkliga efterfrågan från vården.
Ingen av personerna i ovannämnda grupper erhåller arvoden för sina arbeten.
Föreningen har tre deltidsanställda. Under året har det bytt en del resurser. Ida Kronholm ersatte
Mirella Enlund. Ida fungerade som verksamhetsledare 1.1.2018-31.8.2019. Den 1.9.2019 kom
Mirella tillbaka som ansvarig för Liv drömmar. Mirella jobbade därefter på 70%.
Som ansvarig för Liv i vården, återgick Susanna Back till sin gamla arbetsplats den 1.6.2018. In som
anställd på 50% kom Pinja Myllyniemi. Nina Brännkärr-Friberg var arbetande styrelseordförande på
50% och ansvarade för ekonomin, det strategiska arbetet samt för Liv supportområdet.
”Advisory group” träffades i Helsingfors den 15 juni 2018 och styrelsen samlades till 12
styrelsemöten under året. Utöver detta höll styrelsen en kontinuerlig dialog med personalen kring
den dagliga verksamheten. Ett första vårdteamsmöte hölls i februari 2018.
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6.

Aktivitet 2018

Verksamheten har koncentrerats runt våra tre fokusområden och redogörs för nedan;
1.

LIV drömmar

2.

LIV i vården

3.

LIV support.

1.

LIV drömmar

År 2018 förverkligades sammanlagt 40 traditionella drömdagar. Tio av dessa spenderades på olika
håll i vårt västra grannland. Målet för drömresorna till Sverige var bl.a. Gröna lund, Junibacken,
Kolmården, Umeå och Göteborg. Vattenparker, olika typer av lekland och djurparker är alltjämt
populära upplevelser och under året fick flera familjer resor upp till Lappland. Arctic Snow hotel och
Husky Safari fascinerade. Ett tonårsrum planerades i samarbete med Aveo bygg. Pga
infektionskänslighet är det en del som önskar sig sak framom upplevelse/resa. Några lyckliga
nominerade fick sin önskan om systemkamera, telefon och laptop uppfylld av oss.
Chokladtillverkning, julshopping och ”Fantomen på operan-upplevelse” var andra drömmar som
slog in. Utöver detta togs en Superhero mantel fram, som i regel ges åt drömdagsbarn under 12 år.
Magnus Lindström har tagit fram en diamantlogo och ”drömbarnens” egna namn trycks numera på
mantlarna. Till superhero-mantlarna fogas ett tvåspråkigt brev riktat till superhjälten.
Ungefär 40% av de nominerade var finskspråkiga familjer. Ungefär 70% av de nominerade kom från
Österbotten och resten från övriga Finland. Fem ”mathjälpsdonationer” levererades under året till
österbottniska familjer i kris. Tre ”trötta föräldapar” fick en efterlängtad paus på hotell.
Drömdagsevenemang, för flera samtidigt, ordnades även detta år. En dag för diabetesfamiljer
samlade mer än 50 personer och arrangerades som ett samarbete med Yrkesakademin. Denna fina
sommardag fick barnen delta i olika aktivitetsstationer planerade av studeranden, de fick träffa en
diabeteshund och njuta av en mellanmålsbuffé hos familjen Finne. I samarbete med Maxifun
ordnades två tillfällen för infektionskänsliga familjer, ett i Karleby och ett i Jakobstad. Detta
initierades och gjordes i samarbete med Leijonaemot. Ett samarbete inleddes också med Swingeling i
Smedsby, Korsholm. På sjukhuset i Karleby ordnades en rolig dag där Ungdomsbyrån i Jakobstad,
Jopo-klassen vid Etelänummi skola och Cirkus Hullu Apina stod för programmet. I Helsingfors
deltog vi i ILONA-dagen där vi både höll program för barnen och demonstrerade ”AV1 roboten”
tillsammans med Multitronic pro.
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2.

LIV i vården

I år har vi nått ut till ännu fler barnpatientfamiljer med våra glada färger och former på sjukhusen.
Kring högtiderna/loven, dvs. sportlov, påsklov, valborg, midsommar, höstlov och jul delades
pysselpåsar ut till sjukhusen i Vasa, Jakobstad och Karleby. I samband med våra sjukhusbesök i
Helsingfors, Tammerfors, Åbo, Uleåborg, Seinäjoki och Borgå har vår egen bok ”Lek, pyssel och
mat”, partypacks, muminprylar (donerade av Moomin Characters) och våra ”Liv hundar” delats ut.
”Liv-kiten” utvecklades under året till att även omfatta föräldra-kit för dem som hamnar in på
avdelning med sina sjuka barn via akutmottagning. Ett brev från en förälder till en annan följer med
i förpackningen.
Ambulansklistermärkena har fått fortsatt spridning och finns nu i hela Österbotten och
Tammerforsområdet. Samarbetet med TYKS i Åbo fick en skjuts framåt i samband med att en
cancersjuk pojke fick sin sista behandling och hans patientrum inreddes med glada Project liv prylar.
Pojken fick gåvor och avdelningens övriga patienter fick Project liv överraskningar. I samband med
detta gjordes en artikel om oss i tidningen Åbo underrättelser. Detta resulterade i sin tur att Åbo och
Pargas volontärer började höra av sig till Project liv.
Lekhörnor/Behandlingsrum: Barnpsykiatriska polikliniken i Vasa fick en omfattande ”Project liv
make over” i samband med flytten till Roparnäs. Vasa stads Kulturavdelning bidrog med en stor
väggmålning i samband med Roparnäs renoveringen. Vid Soite i Karleby fick ett röntgenrum ett
ansiktslyft. En bäddavdelning fick även en liten lekhörna. Även där kan barn som hälsar på sina
sjuka föräldrar behöva uppmuntras lite. Våra fina ”to bring back a lost smile”-planscher, designade
av Fia Lotta Jansson design kan man även hitta lite här och där bland sjukhusen runtom i landet.
Ett samarbete med Cecilias art for Health (Helsingfors) inleddes. Hennes ritade bilder och
teckningar förklarar olika ingrepp och undersökningar för barn.

3.

LIV support

Inom Project liv support som bl.a. erbjuder olika stödformer åt familjerna har vi ordnat med
aktivitet för barn under en kväll för Chiari familjer i Vasa samt en kväll för familjer med psykisk
ohälsa i Karleby. Vi har jobbat med en handbok om sorg, vilket är barnets röst gällande hur man
önskar bli bemött när man drabbas av sorg. Denna handbok initierades av tre föräldrar och som
aktivt tog fram material för handboken. Den illustrerades av studerande vid bildkonstlinjen vid
Novia. Boken ska fungera som hjälpmedel för bl.a. lärare i lågstadiet. Våren 2019 koordinerar Hemoch skolaföreningen i Finland utdelningen av denna till alla finlandssvenska skolor.
Arbetet med lobbning för vikten av svenskan i vården går alltjämt vidare. Detta bland annat genom
diskussioner med vårdpersonal.
Flyers om ”familjer med långtidssjuka barn- gruppen på facebook” trycktes upp och började spridas.
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Samarbeten med skolor och högskolor fortsatte och vi inkluderade också studerande från
sjukskötarutbildningar, mediastudier och ingenjörer i vårt samarbete. Arcada, Novia, YA, Hanken,
Optima, Folkhälsan Utbildning och Åbo Akademi har studeranden som engagerat sig för Project liv.
Föreläsningar har hållits och många fina examensarbeten har skrivits för- och under handledning av
Project liv.
Project liv rf:s representanter har under året föreläst om verksamheten och om de långtidssjuka
barnens vardag för många elever i högstadiet och gymnasiet, bl.a. i Larsmo, Terjärv, Pedersöre,
Nykarleby, Korsholm, Vörå, Vasa och Pargas.

7.

Övrig verksamhet och samarbetspartners

Under året har vi fått hjälp i vår verksamhet av praktikanter, praoelever och en sommarjobbare.
Många hjälpande händer har också hjälpt oss med bland annat sömnadsarbeten, logistikhjälp,
representation på mässor och att plocka ihop partypacks och leverera pyssel. Ett samarbete värt att
lyfta lite extra är det med Marthaföreningarna runtom i landet. Dessa syr våra PL hundar, som
framtagits av Greta Jakobsson. De delas i första hand ut till ambulanserna, men hundfamiljen har
blivit så stor att vi även haft möjlighet att dela ut dem åt olika barnavdelningar runtom i landet. Vi
beräknat att flera hundratals barn runtom i landet har fått en tröstande ”Project liv hund”.
Samarbetet hade kick-off när Karperö Marhaförening ordnade ett stort jippo under vintern.
Mönstret hittas på vår hemsida och lanserades även i marthatidningen, där vår verksamhet lyftes.
PL- sockan togs fram av Benita Stenlund i Vasa och bl.a. marthor började sticka den. Mönstret och
garn kan även fås vid Marks&Rosengren i Jakobstad.
I samarbete med Marks&Rosengren blev även begreppet ”Hero-knits” mer känt. Värmande sockor
för våra Liv föräldrakit stickas. Även här har aktiviteten varit stor och sockor har också kunnat delas
ut i samband med sjukhusbesök.
I samarbete med Balatako samt Kulturbyrån i Jakobstad hölls Spektakeldagen på temat Superhjälte.
Detta resulterade i planscher och vimplar som vi kan dekorera trista sjukhuskorridorer med.
Aktiva inom idrotten har vi även varit. Vi var med på Stafettkarnevalen och ”Toughest family” i
Vörå hade ett Project liv lag.
I samband med Internationella barncancerdagen den 15.2 ordnades stolsevenemang i Jakobstad och
Vasa (i samarbete med Eppulit).
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Sist men definitivt inte minst har vi i år inlett ett samarbete med Bertills&Jung i Vasa. På
Rådhusgatan har vi hädanefter en skrivbordsplats samt lager. Bertills& Jung har hjälpt oss med
kampanjen #projectliv1000 genom vilken vi utökade våra stödjande medlemmar från 200 till 650 st.
Ett samarbete vi verkligen är tacksamma och stolta över och som vi ser framemot att utöka.

8.

Ekonomi

Ska man åstadkomma något bör man ju även få in en slant.
Vår största finansieringskälla är stiftelsebidrag och av dem är Brita Maria Renlunds stiftelsens bidrag
det största. I slutet av året kom även Kommerserådet Sundells stiftelse in med en donation, så att vi
kommande år även ska kunna satsa på Åbo med omnejd. Även projektrelaterade fondbidrag har
sökts under året.
Vi är tacksamma över alla dagsverksinsamlingar skolor gjort, alla små insamlingar som
privatpersoner ordnat för oss, idrottsevenemang som ordnats, insamlingar i samband med
födelsedagar och för det stöd som företag visat. Alla bäckar små leder till en stor å, med massor av
glädje!
För att underlätta privata insamlingar har vi på vår webbsida skapat en möjlighet för dem som stöder
oss att samla in pengar genom större kampanjer, crowdfunding.
Project liv introducerade konceptet ”Liv i lådan” tillsammans med svenska Yles sportjournalist Antti
Koivukangas i Jakobstad augusti 2017. Här kan du utmana dig själv, motionera mer och samtidigt
skänka en slant till välgörenhet. Nytta med nöje således! En hel del motionärer och en del företag
har nappat och med glädje kan vi meddela att motionslådor numera finns i Jakobstad (4st), Vörå,
Vasa och i Noux skogarna i Esbo.
Samme herreman som initierade Liv i lådan körde även en större Jaroutmaning under år 2018. Han
utmanade varje Jaro-fan att betala in 1€ per mål laget gjorde under säsongen. 34 mål blev det och
totalt har det kommit in 5750€ hittills. Denna utmaning ledde sedan vidare till att Ida Kuoppala och
Vasa Sportsdamer utmanade till liknande under vintersäsongen. Där blev det 33 mål och
inbetalningar droppar in som bäst.
I år hade vi äran att få vara en av fyra bidragstagare när Snellman Oy Ab hade kampanjen Glädjens
Sommar. Ett fint, betydande bidrag kom in via den.
Försäljning av våra egna produkter både på olika evenemang, i vår webshop, och hos våra
samarbetspartners har också inbringat en liten slant.
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9.

Media

Project liv har fått god synlighet i media, både i regionala dagstidningar och landsomfattande. Vi har
lyfts i inslag i radio och i TV. Även tidningar såsom Hembesöket/Kotikäynti, Systoles egen tidning
och Martha-tidningen har lyft vår verksamhet. På Svenska dagen fick vi en stor överraskning när
Folktingets Bojan Sonntag pris tilldelades bl.a. Project liv. Vilken ära och vilket erkännande! TACK!

10.

Övrigt

Project liv uppdaterade under året sina register enligt de nya EU direktiven gällande GDPR. Norlic
sköter vår bokföring och ett nytt bokföringsdatasystem togs i bruk.
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