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Språket är nyckeln – Integration
Livstyckets nya mönster från 2016 innehåller egentligen hur många mönster 
som helst; otaliga lektionstimmar och hela vår språkinlärnings-process. Vi 
pratar, läser, handlar, lagar mat och äter tillsammans. Ett mönster har skapats 
och ett antal nya svenska ord har fått en mening. Steget mellan världen utanför  
och världen innanför har minskat.

Växande männniskor ger ett växande samhälle.

Language is the key – Integration
Livstycket´s new designs from 2016 actually consist of any number of patterns; 
countless lessons and the whole of our language learning process. We talk, 
read, shop, cook and eat together. A pattern has been created and a number 
of new Swedish words have taken on a meaning. The gap between the world 
outside and the world inside has decreased.

When people grow the whole community grows.
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Verksamhetschefen har ordet

Birgitta Notlöf

Birgitta Notlöf
Verksamhetschef

Idag den 9 mars 2017 åkte jag som vanligt tunnelbana till Tensta och också som 
vanligt träffade jag en tidigare deltagare. Dessa möten ger mig kraft ty alla säger 
samma sak; ”Livstycket var så bra för mig”. Min nästa fråga blir: Vad gör du nu? 
Imorse blev svaret:” Jag utbildar mig till barnskötare, jag är klar i maj”. Glädjen 
och stoltheten lyser ur ögonen. 
När jag kommer till Tensta och går tvärsöver torget möter jag nästa kvinna, hon stannar 
och undrar hur jag mår och jag svarar att jag mår bra och hon svarar att hon också mår 
bra. Nu är det dags för min nästa fråga: Vart är du på väg? ”Jag skall till jobbet, jag jobbar 
inom barnomsorgen”.

Mina 25 år på Livstycket har varit en kamp, en kamp för Livstyckets existens över- 
huvudtaget. Nu kommer det viktigaste av allt: det har varit och är värt kampen. Jag tror 
på livet, jag tror på människans obändiga förmåga att leva och göra det bästa av sitt eget  
liv och i förlängningen sina barns liv. Det är inget som är viktigare än en bra, glad stark 
mamma som vill och orkar ta hand om sina barn. Ibland kanske integrationen tar en gene- 
ration. I förra veckan mötte jag en kvinna som gick på Livstycket för länge sedan, hon är 
nu pensionär men hon berättade stolt att alla hennes 6 barn arbetar och att ett av hennes 
16 barnbarn håller på och utbildar sig till läkare. Hon var oerhört stolt och glad och bjöd 
mig att följa med till hennes tidigare hemland där hon nu har en lägenhet. Hon har en 
stark förankring i Sverige och har även kunnat återknyta relationen med sitt födelseland. 

2016 var för Livstycket ett fantastiskt år med den dagliga verksamheten, alla samtalen, 
berättelserna och våra kaffe- och testunder. Utställningen på Nordiska Museet blev mycket 
uppskattad och invigningen var oerhört välbesökt, över 900 personer kom, och det var  
verkligen en mångkulturell modevisning och tillika även en mångkulturell publik. Maj 
månad kom med att 20 000 kassar och 5 000 väskor med Livstyckets mönster ”Hela livet 
i en väska” delades ut på EU-parlamentets Öppet hus dagar i Strasbourg och Bryssel. 
Hösten på Livstycket gick i hälsans tecken.  Tack vare medel från Socialstyrelsen hade vi 
möjlighet att i samarbete med Riksförbundet HjärtLung genomföra en hälsoskola för två 
grupper av våra deltagare, de somalisk- och arabiskttalande.

Idag är inriktningen att alla skall ut i jobb. Det tycker jag är helt riktigt men vägen dit 
kan vara olika lång och kan se olika ut. Vad är ingredienserna som behövs för att skaffa  
sig arbete? Grundinställningen är att jag skall skaffa mig ett arbete d. v. s man får inte ett 
arbete, utan det är en aktiv handling, man skaffar sig själv ett arbete. Viljan till att lära,  
viljan till att göra, viljan till att ta ansvar för sitt eget liv och sina barns liv är viktiga driv- 
krafter. Det kan ta tid – men ofta om saker får ta tid – går det riktigt bra och processen 
är på gång. Vissa vill hävda att språkkunskaper inte är viktiga, det är inte vad jag erfarit, 
språket är snarare nyckeln in i samhället och till den svenska arbetsmarknaden.

Just nu är Livstycket med på en utställning på svenska ambassaden i Washington. 
Livstycket deltar med produkter, med några av våra mönster och med texter om verksam-
heten. Vår film som ligger på vår hemsida: www.livstycket.se visas också i Washington. 
Passa på och titta på den! Vi producerade den med musik för att den skulle fungera på  
alla språk.
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Enligt stadgarna ska detta ske genom att främja kunskaper i  
det svenska språket och genom att föreningen underlättar kon-
takten mellan invandrare/flyktingar och svenskar, särskilt med 
sikte på kvinnors behov och önskemål. Ett annat viktigt mål 
är att verka för att deltagarna på sikt skall bli självförsörjande. 
Verksamheten har under alla år bedrivits med ekonomiskt stöd 
främst från Stockholms stad, men också med statliga bidrag, 
bidrag från EU, fonder och stiftelser samt privata gåvor. Under 
några år var Livstycket också SFI-skola och då deltog både 
kvinnor och män i verksamheten. Livstycket har några gånger 
varit nära att inte kunna drivas vidare men har hittills alltid 
lyckats överleva. Det ökande antal analfabeter som kommit till 
Livstycket de senaste åren har medfört stora och kostsamma 
utmaningar och olika undervisningsmodeller har prövats. 

Föreningen har förutom samarbete med internationella 
organisationer i Europa, en självklarhet sedan inträdet i EU, 
även bedrivit projekt i Turkiet och Uganda. Det internationella 
samarbetet ger värdefulla erfarenheter som används i arbetet på 
hemmaplan, samtidigt som det bidrar till att sprida Livstyckets 
grundläggande värderingar. 

VÄRDEGRUND
Livstyckets värdegrund utgår från demokrati, mänskliga rättig- 
heter och jämställdhet. Tre pelare som skapar ett samhälle för 
alla och allt arbete i föreningen sker med tilltro till individens 
 egen kraft. Verksamheten är riktad mot de människor som  
samhället har svårt att nå och som står mycket långt från  
arbetsmarknaden. Det är inte bara obefintlig skolbakgrund 
och svårigheter att lära sig ett nytt språk utan de har i regel 
många hinder att övervinna innan de kan lämna utanförskap 
och bidragsberoende, så Livstycket har valt att arbeta med en 
svår men mycket viktig uppgift. Ledstjärnan är att förändring 
är möjlig; att varje individ vill utvecklas genom att använda sin 
erfarenhet, vilja, förhoppning, fantasi, kreativitet och lust för 
att forma en framtid och en bättre tillvaro för sig och sin familj. 
Livstyckets erfarenhet under tjugofem års verksamhet har fått 
oss att inse att integrationsarbete måste utgå från dessa grund- 
läggande värderingar för att ha bärighet.

Historik 
Verksamhet i 25 år

Den ideella föreningen Livstycket, politiskt och religiöst obunden, bildades 1992 i Tensta och har nu verkat i 25 år.  
Hela tiden i Tensta och från 1996 finns verksamheten mitt i Tensta centrum. Föreningens primära mål är att arbeta för 
invandrares/flyktingars gemenskap med det svenska samhället.
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Erfarenheten säger oss att människor med bra utbildning från 
hemlandet i regel klarar sig bra och finner sin plats både i 
samhället och i arbetslivet. Hög ålder, sjukdom, trauman men 
framför allt en extremt låg utbildningsnivå är de största integra-
tionshindren. Om man aldrig fått möjlighet att gå i skolan är 
det oerhört svårt att komma till ett nytt land och i vuxen ålder 
lära sig ett nytt språk. Livstycket har sedan starten i huvudsak 
arbetat med kvinnor och vi har också sett hur viktig kvinnan är 
i familjen och för barnens framtid. I vår backspegel kan vi också 
se att det tidigare fanns större möjligheter för en lågutbildad 
kvinna att skaffa sig ett arbete i Sverige men idag är det mycket 
svårare. Språket och kunskap om samhället och kulturen i det 
nya landet är de viktigaste verktygen för integration. Livstyckets 
värdegrunds tre fundament, demokrati, mänskliga rättigheter 
och jämställdhet är centrala i ett integrationsarbete. 

FUNKTIONELL PEDAGOGIK
Sedan starten 1992 bygger Livstyckets undervisning på den 
funktionella pedagogiken. Denna pedagogik innebär ett sam- 
arbete mellan hand och hjärna som inte är mekanisk utan 
kräver ständig tankeverksamhet när man lär sig de svenska  
orden. Livstycket går från det lätta till det svåra, från det enkla 
till det sammansatta och från konkret till abstrakt i denna  

Integration är kanske det viktigaste och överskuggande uppdraget i dag i Sverige och hela Europa. Med alla de  
människor som flytt undan de pågående krigen kommer det att bli en stor och svår uppgift för oss alla. Men efter  
25 års arbete med integration kan vi se tillbaka och med det i ryggen kan Livstycket  också blicka framåt.

undervisning. Livstycket kombinerar teoretisk språkunder- 
visning med en praktisk kreativ undervisning där deltagarna  
använder alla sina sinnen och själva ser hur de utvecklas.

DELTAGARE 
De 118 deltagarna som anvisats av stadsdelsförvaltningarnas 
handläggare under 2016, (2015=126), (2014=125) och (2013 
=129) har under året varit indelade i olika grupper beroende 
på tidigare skolbakgrund. Tre av grupperna, med ingen eller 
mycket kort utbildning, har dessutom varit indelade i en för-
middags- och en eftermiddagsgrupp för inlärning av alfabetet 
tills de knäcker läskoden. Att lära sig alfabetet i vuxen ålder är 
krävande så de lågutbildade som går heltid på Livstycket har 
andra aktiviteter halva dagen. De övriga två grupperna är en 
grupp med ungefärlig nivå som svenskt mellanstadium och den 
andra gruppen består av personer med ungefärlig utbildning på 
grundskolenivå. Denna sistnämnda grupp kan ha en möjlighet 
att komma in på den svenska arbetsmarknaden i framtiden. 
Glädjande är att 2016 har tre kvinnor skaffat sig arbete, två har 
börjat på praktik och en kvinna har kommit in på en yrkesför- 
beredande utbildning. Under 2016 har också 15 personer 
(2015=42) från Arbetsförmedlingen och Etableringen varit 
inskrivna på Livstycket.  

Integration

”Skratt ger bättre inlärning”Sittande vid bordet: Sadia Resa, Alije Ahmeti, Souad Ibrahim och 
Meerna Hadi Belbul.
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En utvärdering gjordes efter vårterminen med samtliga nivå-
grupper och ytterligare en utvärdering genomfördes efter höst- 
terminen. Metoden med årshjul innebär att alla deltagare i alla 
grupper har haft samma tema oavsett språknivå vilket också 
skapar en gemenskap mellan grupperna. Varje tema har löpt 
under en sexveckors period.

Vårterminens teman har varit: 
 1) Hälsa, kropp och friskvård. 
 2) Ekonomi.
 3) Natur, kultur och miljö. 

Höstterminens teman har varit: 
 4) Hur Sverige styrs, demokrati,  
  politik, kommuner och landsting. 
 5) Skola – utbildning i Sverige. 
 6) Lag och rätt – SOS,  
  brandmyndighet och polis. 

För analfabeter och språksvaga har temana i princip varit  
samma men legat på en nivå som är bättre anpassad för dem  
då undervisningen tar mycket längre tid och är mer individan-
passad. Dessa teman har varit: Jag, Vi, Samhället och Världen.

Det pedagogiska arbetet – Årshjul

GENOMFÖRANDE AV SVENSKUNDER-
VISNING, TEORI, PRAKTISKT OCH KREATIVT
Undervisningen har under året planerats av en pedagogiskt 
ansvarig som samlat samtlig undervisande personal till regel-
bundna pedagogiska möten. Där planerades undervisningen i 
de olika grupperna liksom de studiebesök och föreläsningar 
som genomfördes i anslutning till de olika temana. Här pla- 
nerades också den kreativa undervisningen i verkstaden där 
främst de mycket lågutbildade kan uttrycka sig mer praktiskt 
samtidigt som de lär sig svenska.

Varje tema i årshjulet inleddes med teoretiska lektioner  
av Livstyckets personal som anpassade undervisningen till  
gruppens språknivå. För de språksvaga grupperna varvades  
teorin med praktiska moment i verkstaden eller t.ex. köket.  
Teoriundervisningen omfattade också externa föreläsare där 
vi ofta kompletterade med tolkar för ökad förståelse i viktiga 
frågor. Därefter studiebesök som åskådliggjorde hjulets olika 
teman.     

Det första av vårterminens teman, Hälsofrågor, inleddes 
med att lära känna sin kropp, skelettet, de inre organen och 
sina sinnen. Temadagen med Riksförbundet HjärtLung och 
Aleris vårdcentral inledde ett samarbete på lång sikt under 
hela resten av 2016. Friskvård bedrevs som tidigare under 
hela året med simning och promenader varje onsdagsefter-
middag och med korta gymnastikpauser under lektionerna. 

Temat Ekonomi handlade mycket om den egna hushålls-
ekonomin och olika begrepp som inkomster, utgifter, abonne- 
mang m.m. Det mest konkreta projektet blev 100 luncher för 
100 kr där deltagarna fick budgetera och rösta fram olika 
förslag. I detta tema ingick också praktiska delar i textilverk-
staden med att lära sig att ta tillvara och sy om kläder. Olika 
sömnadssätt och materiallära. Ekonomitemat kompletterades 
sedan med studiebesök och med information om bl.a.  
pensioner.

Det tredje temat; Natur, kultur och miljö innehöll många 
studiebesök som alla föregicks av lektioner med information 
om de ställen man skulle åka till. Deltagarna fick också lära 
sig att tyda kartor och dess symboler. Efter dessa teman  
utfördes utvärderingar och utvecklingssamtal.

Höstterminens första tema var: Hur Sverige styrs med 
genomgång av demokrati och politik, kommuner och 
stadsdelar. Vi satte deltagaren i fokus med vad demokrati 
betyder för dem och jämförde demokrati i Europa med deras 
hemländer. Såg delar av en serie från Utbildningsradion och 
talade om demokratibegreppet. Gick igenom grundlagen och 
talade om närdemokrati och hur det fungerar med stadsdels- 
nämnder och hur man kan påverka. Tillsammans talade vi 
om Tensta, där många deltagare bor, och försökte lyfta fram 

Under 2016 har undervisningen på Livstycket 
bedrivits genom att använda det årshjul som 
började användas höstterminen 2014. Metoden 
med ett hjul har utformats som en modell i Livstyckets 
ständiga utvecklingsarbete. 

Därefter tester och  
utvecklingssamtal. 

Därefter tester och  
utvecklingssamtal. 

Svenskundervisning. I förgrunden Badria Banan och Souad Ibrahim.
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”Skapandet ger ro i själen”

”Trycket växer i Tensta”

Från vänster: Alije Ahmeti, Diana Chekro, Ahlam Noke  
och Layla Al Saffo.
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positiva aspekter med närområdet. Många berättade tyvärr om 
otrygghet och viljan att flytta från området.

Skola, utbildning och vidareutbildning var nästa tema  
och här jämförde vi hur det fungerar i Sverige och i deras hem-
länder. Temat om Den svenska skolan, det svenska skolsystemet 
var bra för deltagarna då de flesta har barn som går i skolan.  Vi 
talade mycket om vikten av utbildning för ungdomar och om 
den svenska arbetsmarknaden. 

Årets sista tema var Lag och rätt, SOS samt polis och 
brandmyndighet. Inom dessa områden hade Livstycket tillgång 
till bra studiematerial och informationsfilmer och vi såg en film 
om vad man gör om det brinner. Hur gör vi om det brinner på 
Livstycket? Vart ringer man om något akut händer? Gick också 
igenom vilken utrustning polisen har. Efter detta genomfördes 
utvärderingar och utvecklingssamtal.

STUDIEBESÖK TILL PLATSER KOPPLADE TILL 
UNDERVISNINGEN I ÅRSHJULET
Tema 1 Hälsa  
Moderna museet, Olafur Eliassons utställning ”Våra sinnen”, 
Naturhistoriska museet om den mänskliga resan och kroppen.

Tema 2 Ekonomi 
Besök på Myntkabinettet angående pengars historia och nya 
och gamla sedlar. Sveriges Riksdag.

Tema 3 Natur, kultur och miljö 
Breda ämnen som konkretiserades genom många studiebesök. 
Hallwylska museet, Östasiatiska museet, Nordiska museet,  
Marabouparken, Bergianska trädgården, kolonilotter och 
Millesgården. Stadsvandring med en grupp mellan Odenplan 
och T-centralen där vi besökte olika platser.

Tema 4 Hur Sverige styrs 
Stadshuset i Stockholm i guidade grupper och på Livstycket 
föreläsningar om sjukvården i Sverige.

Ett studiebesök som genomfördes senare på hösten, trots att det 
egentligen tillhörde tema 4, var när Livstyckets deltagare blev 
inbjudna av världsarvet Skogskyrkogården på FN-dagen. Vi 
förberedde oss genom att läsa om olika världsarv och tittade på 
världsarv i de länder som deltagarna kommer ifrån och pratade 
om vikten att bevara dessa platser. Det var trevligt att perso- 
nalen på Skogskyrkogården bjöd oss på kaffe och bullar efter 
rundvandringen.

UTVÄRDERING 
Två utvärderingar har utförts under 2016, en efter vårterminens 
slut och en efter höstterminens slut. Varje grupp har utvärderats 
och en samlad bild har sedan upprättats för gruppernas om-
dömen om de olika temana i undervisningen.  

Förutom de två stora övergripande valideringarna under året 
har hela tiden också föreläsningar och studiebesök utvärderats 
med enkla blanketter med streckansikten vilket gett personalen 
en omedelbar reaktion om det varit positivt eller negativt. 

Vårens stora utvärdering av olika teman visar tydligt skillnad-
erna i de olika språknivåerna, de med utbildning har tagit till sig 
kunskaperna medan de språksvaga har förstått en del men långt 
ifrån allt. Det är påfallande att studiebesöken varit viktiga för de 
språksvaga då de kunnat ta in kunskapen med flera sinnen. Vid 
föreläsningar där tolk anlitats har kunskapsnivån ökat betydligt 
även bland de språksvaga.

Höstens utvärdering visar också på de stora skillnaderna 
mellan gruppernas olika språknivåer vilket egentligen är en 
självklarhet. Ju mer skolbakgrund från hemlandet desto fortare 
tar man emot och tar in kunskaper. 

PÅ VÄG TILL ARBETE
Varje vecka har vi erbjudit deltagarna Jobbsökaraktivitet. Detta 
är upplagt efter var och ens förmåga och det gäller att lära sig 
hitta arbete på olika sätt, på nätet eller något annat sätt. Många 
deltagare går till Arbetsförmedlingens rekryteringsträffar och 
träffar då ofta presumtiva arbetsgivare och har med sig sin CV 
och det personliga brev de förberett på Livstycket. Deltagarna 
som aktivt söker arbete är motiverade då alla vill skaffa sig ett 
arbete, vill försörja sig själva och bli en del av samhället.

Studiebesök på Millesgården.
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Amira Sermery, Caroline Leijonhufvud, Fouzia Amirasheri och Badrya Mohamed i konsthallen på Millesgården.

Habiba Hasami, Nahid Meherzad, Latifeh Ebrahimi och Nahida Aga tar en vilopaus innan det är dags att åka hem till Tensta igen.
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SAMARBETE MED JÄRVAPSYKIATRIN OCH 
SOCIALTJÄNSTEN
Samarbetsprojekt med Järvapsykiatrin samt socialtjänsten i 
Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista påbörjades våren 2014 och 
fortsatte under 2015 och 2016. Programmet riktar sig till lång- 
tidssjuka personer som är i behov av Livstyckets pedagogiska 
 insatser för att den erbjudna specialistvården skall ha effekt. 
Resultat: ökad livskvalitet, större kunskap i svenska språket, 
förståelse för den erbjudna vården samt ökad integration i det 
svenska samhället. För Livstyckets extra insatser har medel 
erhållits från Jacob Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Emma  
& Erik Granes Minne. Projektet har fått eget namn, JärvaLiv.
Projektet har omfattat en mindre grupp och främst riktat sig 
till yngre kvinnor med minderåriga barn, där vi tydligt ser att 
programmet gör mest nytta. De gemensamma aktiviteterna för 
gruppen ägde rum två gånger i veckan med en arbetsterapeut, 
en hantverkspedagog, samt en sjukgymnast varannan vecka.  
Innehållet var samtal, skapande aktiviteter, avslappningsöv- 
ningar, kroppskännedom, sjukgymnastik; och många utflykter 
för att ge kvinnorna både nya upplevelser och nya kunskaper 
om det svenska samhället. Några kvinnor har gått över till 
Livstycket och lämnat programmet; några har fortsatt. Målet är 
att gradvis utöka närvaron i Livstyckets ordinarie verksamhet. 
Bedömningen är att det känns mycket positivt för kvinnorna att 
vara på Livstycket, det är ett sätt att komma närmare samhället 
och att ta fasta på och bygga upp den friska sidan.  

Alla projektdeltagare har genomgått olika tester vid jämna 
mellanrum och testresultaten visar positiva förändringar. Det 
finns trygghet, glädje och kreativitet i gruppen och kvinnorna 
vågar prata och språket har förbättrats avsevärt. Den goda på- 
verkan på deltagarna bekräftas av socialsekreterare som ser skill-
nad på de personer som följer programmet. På Järvapsykiatrin 
ser man att antalet sjukbesök har minskat för deltagarna i 
programmet. 

NORDISKA MUSEET
Otaliga lektionstimmar och hela språkinlärningsprocessen blev 
till ett nytt mönster genom samtal, läsning, att handla mat, laga 
mat och att äta mat. Namnet på mönstret var givet, ”Språket 
är nyckeln - Integration”. Helt vardagliga saker skapade detta 
mönster och ett antal nya svenska ord hade fått sin mening i 
detta vardagliga. Deltagarna besökte samtidigt Nordiska museet 
och såg olika utställningar där de spontant jämförde med sina 
egna hemländer. Så det var naturligt att detta och andra mönster 
som vuxit fram under tidigare inlärningsprocesser skulle visas på 
en utställning på Nordiska museet.

Olika samarbeten  
och projekt
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Under våren var också en vikarie anställd och vi och deltagarna  
blev mycket intresserade av hennes kunskap om Japan och 
japansk konst och kultur. Personalen gick en minikurs på 
Östasiatiska museet och kunde ge sina kunskaper vidare till 
deltagarna som tillsammans, under ledning av vikarien skapade 
en kollektion kläder som med sin enkelhet men också med sin 
komplexitet fascinerade Livstyckets deltagare. En helt ny kultur 
öppnade sig.

Den 18 maj välkomnade så Nordiska museet Livstycket till 
ett besök där hela stora salen togs i anspråk med utställningen 
”Ett frö i mat och mylla” som visade nya och gamla mönster 
som samtidigt visar hur Livstycket aktivt och kreativt arbetar 
med språkinlärning. Utställningen visades till den 22 maj.

Modevisningen ”Honkadori av Livstycket” var en uppskattad 
och annorlunda modevisning på den stora catwalken i den stora 
salen. Besökarna strömmade till och över 900 personer kom till 
Nordiska museet denna vårkväll.

HALLWYLSKA MUSEET
Livstyckets deltagare är alltid välkomna till museet på Hamn- 
gatan där de får ta del av museets samlingar. Samarbetet med 
Hallwylska startade redan 1999 och fortfarande är mönstret, 
som togs fram 1999, efterfrågat. Personalen på museet är  
angelägna om museets viktiga roll i ett framgångsrikt integra- 
tionsarbete och ställer upp vid olika sammankomster. På 
Livstycket är vi glada och tacksamma över detta nära sam- 
arbete.

RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG OCH ALERIS 
JÄRVA VÅRDCENTRAL 
Livstyckets samarbete med Riksförbundet HjärtLung och Aleris 
vårdcentral Järva inleddes 2015 och har fortsatt under 2016. I 
februari genomfördes en temadag under mottot ”Tillsammans 
för kvinnohjärtat” på Livstycket. Deltagarna delades in i sex 
grupper och deltog i sex olika stationer med olika teman gäll- 
ande hjärta och lungor. Varje grupp hade en tolk som följde 
gruppen, en arabisk tolk och en somalisk tolk och varje station 
var bemannad av kunnig svensktalande personal. Utvärderingen 
visade att temadagen var otroligt uppskattad då alla kvinnorna 
ville veta mer om sina kroppar och alla ville förbättra sin hälsa.

Denna temadag resulterade i starten av en Hälsoskola som 
bedrevs under hösten 2016 av de tre parterna Riksförbundet 
HjärtLung, Aleris vårdcentral och Livstycket. Målgruppen var 
deltagarna på Livstycket och 28 motiverade kvinnor anmälde 
sig och genomgick en hälsokontroll hos Aleris vårdcentral i 
Rinkeby. Skolans ämnen i olika block innehöll; Livsstil,  Hälsofrukost

Folksjukdomar, Hjärta och lungor, Fysisk aktivitet, Miniföre- 
läsningar, Motivation och förändring. Olika föreläsare och  
instruktörer bjöds in och tolkades så att alla kunde förstå,  
oavsett utbildningsnivå. Utvärderingen, hälsokontrollerna  
och de slutliga tolkade gruppsamtalen var mycket positiva och 
deltagarna gav projektet högsta betyg. Deltagarna hade fått nya 
kunskaper om sin hälsa och hade fått nya vanor. De hade också 
fått ökat självförtroende och en ny gemenskap.
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Riksförbundet HjärtLung ger Anab Diriye Keynan  
en lektion i mun-mot-mun-metoden på en provdocka.
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ROTARY OCH ZONTA INTERNATIONAL
I samband med flyktingkrisen i Europa och Sverige samar- 
betade Livstycket med Stockholm- Sergel Rotaryklubb. Bl.a.  
tog klubben emot en ung asylsökande man från Syrien som 
Livstycket har kontakt med. Han inbjöds till klubbens lunch-
möten varje vecka där han har skapat kontakter med olika 
personer inför framtiden gällande fortsatta studier och ett liv i 

Nationella samarbeten med  
olika organisationer

Sverige. Livstycket har under året även samarbetat mycket med 
Zonta Djursholm som har ett stort engagemang i Livstyckets 
verksamhet och i att stärka kvinnor. Zonta har även generöst 
stött Livstyckets arbete i Uganda. Klubben förlägger ofta sina 
möten på Livstycket i Tensta.

HEM OCH SAMHÄLLE
Sedan åtta år tillbaka samarbetar Livstycket med Föreningen 
Kulla Hem och Samhälle, Örsundsbro. Ett mycket viktigt och 
betydelsefullt samarbete, inte minst för alfabetiseringsprojektet 
”Vi dricker te och lär oss E”, där en grupp analfabeter lärde 
sig läsa och skriva. Projektet resulterade i en läsebok som nu 
används på många ställen i Sverige. Denna aktiva kvinno- 
förening bjuder ofta in Livstyckets deltagare till Örsundsbro  
och Livstyckets kvinnor bjuder tillbaka och man har trevligt och 
lär av varandra, inte minst om mat och kultur. Kulladamerna 
har de senaste åren också aktivt följt Livstyckets projekt i  

Butaleja i Uganda och samlat in medel som konkret komplet-
terat de medel som projektet erhållit från Svenska institutet och 
Forum Syd (se sid 14 om projektet i Uganda). Ett kvinnoko-
operativ startade med sex symaskiner skänkta av Kulladamerna 
liksom stabila pallar att sitta på. Idag försörjer kvinnorna i 
Butaleja sig själva. 

Föreningen har också samlat in medel till skolböcker till 
barnen i Butaleja vilket fått stor betydelse för skolresultatet. 
Livstycket ser fram emot fortsatt samarbete med denna aktiva 
kvinnoförening i Örsundsbro.

Föreningen Kulla Hem och Samhälle. Foto: Monica Andreasson.
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GREKLAND
Mars 2016 var Livstycket inbjudet till Svenska Institutet i Aten 
för att visa upp en utställning om Livstyckets verksamhet och 
delta i en workshop med företrädare från andra länder. Temat 
var ”Arts for Social Development”. Workshopen var väldigt 
givande och alla diskussioner visade på vikten av att kreativt 
skapande är en viktig del när det gäller att lära sig ett nytt land, 
ett nytt språk och en ny kultur. Detta oavsett vilket land det 
gäller. Svenska ambassaden i Aten deltog aktivt under pro- 
grammet.

BRYSSEL
Den 8 maj i Strasbourg och 28 maj 2016 i Bryssel höll EU- 
Parlamentet sina ”Open Door Days” för allmänheten. Varje år 
delar man ut en present till besökare och 2016 delades 20 000 
kassar och 5 000 väskor ut som sytts upp med ett av Livstyckets 
mönster ”Hela livet i en väska” från 2006. Parlamentet tyckte 
mönstret symboliserade även dagens flyktingkatastrof i Europa. 
Ett socialt företag i Augsburg i Tyskland tryckte och sydde 
kassar och väskor av ekologisk bomull från Tanzania.  Hälften 
av kassarna och väskorna var gula och hälften blåa. EU-parla-
mentets information om Livstyckets verksamhet och mönstrets 
framväxt var fästa i form av ett bokmärke på varje kasse och 
väska. På detta sätt nådde Livstyckets pedagogiska arbete ut till 
många människor i Europa. En video om Livstycket visades 
hela tiden under dagarna. Videon, som producerades med  
medel från Barbro Osher Pro Suecia Foundation, kan ses av  
alla då den idag finns på hemsidan. Enligt Parlamentet blev 
kassarna och väskorna en stor succé och de tog snabbt slut.  

Det finns en intressant bakgrund till att EU-parlamentet 
valde just detta Livstyckets mönster. 2012 erhöll nämligen 
Livstycket the Civil Society Prize av EESK (Europeiska eko- 
nomiska och sociala kommittén) i Bryssel och året därpå ställde 
Livstycket ut i Bryssel där vi visade upp verksamheten och några 
av de mönster som tagits fram genom åren. Utställningen rönte 
uppmärksamhet och i juni 2015 kontaktades Livstycket av  
Europaparlamentet med en förfrågan om möjligheten att 
använda Livstyckets mönster ”Hela livet i en väska” som symbol 
för flykt under 2016. Ett mönster som togs fram 2006 och som 
visar på hur det är att fly från sitt hemland då man bara kan ta 
med sig en enda väska och i den skall man packa ner hela sitt 
liv. Parlamentet tyckte mönstret symboliserade även dagens  
flyktingkatastrof i Europa.

TURKIET
Livstycket har tidigare samarbetat med Turkiet i olika projekt 
och 2016 togs kontakter med organisationen KEDV och med 
medel från Svenska konsulatet i Istanbul genomfördes ett 
gemensamt projekt med namnet: “The Fabrics of Reality; inclu-
sive design practices for women”. Förberedelsetidens seminarier 

kunde delvis genomföras med personliga möten men något 
möte genomfördes via Skype p.g.a. säkerhetsrisken efter terror- 
attacker i Turkiet. I oktober genomfördes ett seminarium i  
Istanbul för att stärka kvinnors självständighet genom egen 
design. Projektet vände sig till kvinnor med låga inkomster 
som, genom bra produkter med bra design och hög kvalitet, i 
framtiden ska kunna försörja sig på sitt hantverk. Workshops 
genomfördes och en utställning av Livstyckets verksamhet 
visades på en utställning på Adahan Hotel i Istanbul. Utställ- 
ningen hängde sedan kvar i en månad under Istanbuls  
konstbiennal. Projektet kommer att fortsätta även under  
2017.

TYSKLAND
Under året har Livstycket haft många kontakter med tyska  
Ambassaden i Stockholm som omfattat dels inbjudan till  
Ambassaden men också många besök från Tyskland. Grupper 
med politiker på olika nivåer har tagit del av Livstyckets verk-
samhet och när EU-parlamentet valde ett företag i Tyskland 
att trycka och producera kassar och väskor med Livstyckets 
mönster har samarbetet med Tyskland ökat under 2016.

LIVSTYCKET I UGANDA
Projektet i Uganda som startade 2009, med medel från Forum 
Syd i samarbete med kvinnoorganisationen Situhira i Butaleja 
regionen i östra delen av landet nådde sitt slut under 2016. Det 
övergripande målet är att stärka och stödja Situhira organisa-
tionen. Att arbeta för utbildning av marginaliserade grupper 
i demokratiska principer, jämställdhet, mänskliga rättigheter, 
läskunnighet och hantverkskunskaper. Allt i syfte att ge dem 
hållbara verktyg för att kunna förbättra levnadsförhållandena 
för hela familjen och att hantera dagliga utmaningar. Situhira 
kvinnorna står nu på egna ben och är benägna att fortsätta sin 
resa utan hjälp från andra bidragsgivare. Organisationen har 
blivit välkänd och respekterad i området och kvinnorna tar  
emot många beställningar på kläder, skoluniformer, bröllops-  
eller festarrangemang m.m. Hela trakten har dragit nytta av 
projektet genom att tjänster har kommit närmare folk som 
behöver det.

Den stora avslutningen på projektet blev en utställning och 
modevisning i Butaleja med flera hundra inbjudna gäster, bl.a. 
lokala politiker. Livstyckets engagemang i skolbiblioteket i 
Nabuyanja skolan resulterade i att skolan fick det bästa skol- 
resultatet bland 100 skolor i trakten. Detta har direkt koppling 
till att barnen nu har tillgång till böcker i undervisningen. 
Också Livstyckets andra initiativ, att finansiera arrende av  
odlingsmark där man odlar majs, potatis, bönor, m.m. för att 
bidra till att alla barn i skolan ska få en näringsrik måltid  
under skoldagen blev mycket framgångsrikt. Projektledningen, 
kvinnorna, deras män och lokala politiker tackar Livstycket  
och Livstyckets vänner för engagemanget! 

Internationella omvärldskontakter
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Livstyckets  
utställning i Turkiet

Birgitta Notlöf klipper band tillsammans med Andrea Karlsson, 
Tuba Kolat och Lale Platin.

Från vänster: Tuba Kolat, Andrea Karlsson, Didem Özalp,  
Birgitta Notlöf, Evrim Erdal och Didem Rastgeldi Demircan.
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Livstyckets pedagogiska idé är att förena teoretisk 
undervisning med praktiskt arbete. Lokalerna i Tensta 
är både studierum och verkstad för textilt arbete och 
det praktiska arbetet ger många tillfällen att träna det 
svenska språket. Det dagliga arbetet skapar en positiv 
inlärningssituation. 

Livstyckets produkter är kända genom sina karakteristiska 
mönster som till utgångspunkt har deltagarnas eget skapande. 
I samband med projekt och studiebesök i olika miljöer, t.ex. i 
Stockholm, tecknar deltagarna vad de ser och upplever, och en 
designer skapar sedan det sammansatta mönster som används 
för produkter av skilda slag. Handarbeten och mer okompli-
cerade textiltryck kan utföras i lokalerna i Tensta men huvud-
delen av produktionen läggs dock ut på olika företag i landet. 
Försäljningen sker i Livstyckets butik, på nätet och i samband 
med utställningar och marknader på olika platser i landet.

Livstycket Produktion AB
Materialinköp, produktion, marknadsföring och försäljning 
ombesörjs av Livstycket Produktion AB (start 1998). Bolaget 
ägs av den ideella föreningen Livstycket och har egen styrelse. 
Bolaget svarar för sin del av de gemensamma personal- och 
lokalkostnaderna i Tensta. Överskott i den kommersiella verk-
samheten tillfaller den ideella föreningen och används för att 
förstärka den pedagogiska verksamheten.

UTÅTRIKTAT ARBETE VIA SOCIALA MEDIER
Livstycket strävar efter att ha en aktiv hemsida där årets alla 
händelser dokumenteras. Här kan man läsa om allt utifrån vad 
som sker i den dagliga verksamheten både i Sverige och inter-
nationellt. Just nu, 2017, visas den kortfilm som Ni hittar på 
hemsidan, på Svenska Institutet i Washington, USA. Via sociala 
medier, som Facebook och Twitter, håller Livstycket en öppen 
och levande dialog med omvärlden. På Youtube finns flera klipp 
om årets olika händelser. 

Bild 1: Nordiska museet Utställning ”Ett frö i mat och mylla”. Bild 2: Dalila Bensaadia, Khadija Mahamed, Anab Diriye Keynan och Momena 
Hossaini. Bild 3: Amina Abdulhadar. Bild 4: Fouzia Amirashgeri. Bild 5: Beyaz Ylmas och Maria Moo.

1.

2. 3.

4. 5.
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Modevisning ”Honkadori av Livstycket”.
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The non-profit association Livstycket was founded in 
1992 in Tensta, and its main objective is to work for the 
fellowship and integration of immigrants/refugees into 
the Swedish society. The key to our society is the  
Swedish language and since the start Livstycket has 
worked with functional pedagogy, which involves com-
bining the theoretical and practical creative learning of 
the language.
Livstycket is governed by a volunteer board of directors and the 
head of operations is also the founder of the association. Eight 
people have been employed during the year. In 2016 the associ-
ation had 384 members from across the country. 

A total of 118 participants from different parts of Stockholm 
have been enrolled in the activities and 15 people have been 
registered through the Employment Services and Etableringen 
(the Establishment Services). The participants have been 
divided into different groups depending on the level of educa-
tion they achieved in their home countries. The range is large, 
spanning from people with high school/upper secondary edu-
cation to people who have never been to school in their home 
countries. 

This places great demands on the education which during 
the year has followed the Annual Wheel consisting of six diffe- 
rent themes including one’s own body and health, economics, 

Summary
the education system, the natural environment, culture, etc. The 
theoretical instruction has then been followed up by field visits 
to further increase the participants’ awareness and understand-
ing of the current theme. Assessments have been carried out 
after the first three themes and then at the end of the year the 
three remaining themes have also been assessed. This has been 
done in order to monitor the participants’ learning but also to 
provide a basis for changes and improvements in the activities. 

Europe has in recent years experienced the largest refugee 
movements since the Second World War and during the year, 
the EU Parliament chose to raise awareness of this in its annual 
Open Door Days in Strasbourg and Brussels. They asked if they 
could use Livstycket’s pattern “The whole world in one bag” 
from 2007 as a memento and reminder of people’s flight from 
war and terror. 20,000 totes and 5000 bags with Livstycket’s 
pattern were distributed to the visitors and they were received 
with great enthusiasm. A short film about Livstycket and its 
work around integration was also shown in Strasbourg and 
Brussels and today the film is accessible on our website. In 
2016, Livstycket also carried out workshops, lectures and  
exhibitions in Athens and Istanbul.

Livstycket’s website, www.livstycket.se, is also available in 
English and Livstycket’s activities can also be followed on  
Facebook, Twitter and YouTube.

Besök på Djurgården. Från vänster: Georgette Touma, Laila Al Saffo, Randa Shamo, Amne Hamodi, Amineh Eskandar,  
Sahro Salad Ise, Amina Abdulhadar, Nosrat Namdari, Fouzia Amirasheri, Alina Andrade, Sawsan Alia och Batulo Abukar Omar.
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Dagstidningar/veckotidningar
Hallandsposten – 7 juli
Barometern – 29 november 

Tidskrifter
Älskade Östermalm, Nr 1 
Sweef AB
STATUS, nr 2
Hemma i HSB, nr 5
Portret Magazine No 4, Makedonien

TV
ABC – nytt 16 maj

Årsmöte
6 april

Temadag
Tillsammans för kvinnohjärtat 10 februari
Studiebesök/utflykter
Moderna museet, januari
Naturhistoriska museet, februari
Hallwylska museet, februari
Myntkabinettet, mars
Riksdagen, mars
Nordiska museet, maj
Marabouparken, juli
Millesgården, september
Skogskyrkogården, oktober

Utställningar
Svenska institutet i Aten, mars
Nordiska museet, 18- 22 maj
Jönköping, september
Istanbul, november

Livstyckets press och aktivitetslista 2016
Modevisningar
”Honkadori av Livstycket”, Nordiska museet 18 maj 

Ett axplock av Föredrag/Föreläsningar
Svenska institutet, Aten, mars
Finsam Gotland, september
Vallens Soppteater Kalmar, september
Istanbul, november
Nordiska ministerrådet, Helsingfors, december
Birgitta Notlöf´s deltagande i runda bordssamtal samt  
i ministermöten
Medverkan runda bordssamtal, arbetsmarknadsministern, 
Rosenbad, juni
Inbjudan till diskussion, utrikesministern, barn- och  
äldreministern samt USA´s ambassadör, Svenska Institutet, 
oktober
Rundabordssamtal, Move Management, november

Exempel på besöksgrupper
Besöksgrupper, har kommit under hela året och från hela  
landet för att ta del av verksamheten. Totalt har 36 grupper 
kommit på studiebesök under 2016.
En stor grupp journalister från många olika länder besökte 
Livstycket i april.
Tyska politiker har kommit på flera besök genom `Tyska  
Ambassaden i Stockholm.
Även besökare från Holland och USA har besökt Livstycket 
under året.
Livstycket besöktes av de kvinnliga landshövdingarna  
under det kvinnliga Landshövdingemötet i Stockholm  
22- 23 september.
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Årsredovisning för 

Föreningen Livstycket
Organisationsnummer 802016-8053

 Räkenskapsåret 2016

Styrelsen för Föreningen Livstycket, med säte i Spånga, får härmed avge årsredovisning för  
räkenskapsåret 2016.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse

Medlemsinformation
Föreningen har under 2016 haft 384 st (556 st 2015) betalande medlemmar.

Flerårsöversikt (tkr)  2016  2015  2014  2013

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)

 5 854
 -411
 7

 6 519
 -241
 17

 6 549
 -112
 24

 6 651
 46
 31

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor)

balanserad vinst
årets förlust

disponeras så att i ny räkning överföres

 588 936
 -411 374
 177 562

 177 562
 177 562

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med 
tilläggsupplysningar.
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Resultaträkning

 160101-161231  150101-151231
Rörelseintäkter
Bidrag & kostnadsersättningar
Arvoden & ersättningar
Medlemsavgifter
Summa rörelseintäkter

Rörelsekostnader
Förbrukningsmaterial
Personalkostnader 
Inhyrd personal 
Arvoden
Administration
Lokalkostnader
Utbildning
Övriga externa kostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

ÅRETS RESULTAT

Not 2

 5 853 982
 213 703
 42 400 
 6 110 085

 -210 058
 -3 923 032
 -10 875
 -21 250
 -397 966
 -1 482 324
 -110 277
 -319 274
 
 -49 002
 -6 524 058
 -413 973

 357
 2 242
 0
 2 599
 -411 374

 -411 374

 -411 374

 6 519 491
 100 446
 55 600 
 6 675 537

 
 -223 454
 -4 350 990
 -17 111
 -30 000
 -385 242
 -1 493 464
 -63 768
 -305 568
 
 -49 002
 -6 918 599
 -243 062

 0
 3 882
 -1 341
 2 541
 -240 521

 -240 521

 -240 521
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Balansräkning

 160101-161231  150101-151231
TILLGÅNGAR

Anläggningsstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar
Summa kortfristiga placeringar

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

Not 3

Not 4,5

 85 027
 85 027

 100 000
 100 000
 185 027

 16 868
 201 887
 439 845
 658 600

 0
 0

 1 727 801
 1 727 801
 2 386 401

 2 571 428

 134 029
 134 029

 100 000
 100 000
 234 029

 2 460
 543 536
 462 048
 1 008 044

 292 072
 292 072

 1 843 760
 1 843 760
 3 143 876

 3 377 905
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Balansräkning

 160101-161231  150101-151231

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Ställda säkerheter och ansvarförbindelser

Ställda säkerheter

Ansvarsförbindelser

Not 6

 
 588 936
 -411 374
 177 562
 177 562

 375 006
 59 391
 1 959 469
 2 393 866

 2 571 428

 Inga

 Inga

 829 458
 -240 521
 588 937
 588 937

 426 222
 133 954
 2 228 792
 2 788 968

 3 377 905

 Inga

 Inga
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Tilläggsupplysningar

Not 1  Redovisningsprinciper  

 2016-12-31  2015-12-31
Medelantalet anställda
Kvinnor

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader 
inklusive pensionskostnader
Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader och pensionskostnader
(varav pensionskostnader)
Totala löner, andra ersättningar,  
sociala kostnader och pensionskostnader

 11
 11
  
 

 2 892 366
 1 136 555
 (226 023
 
 4 028 921

 12
 12 
 
 

 3 239 292
 1 128 542
   225 012)
 
 4 367 834

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, 
sidointäkter sam intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, 
men före skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskatt-
ade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i  
procent av balansomslutning.

Not 2  Anställda och personalkostnader 

Not 3  Inventarier, verktyg och installationer 
 2016-12-31  2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

 1 938 455
 1 938 455 
 
 -1 804 426
 -49 002
 -1 853 428
 
 85 027

 1 938 455
 1 938 455
 
 -1 755 424
 -49 002
 -1 804 426
 
 134 029

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen och BFNAR 2009:1  
Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar.

Anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: 5 år.
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 2016-12-31  2015-12-31
Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde

 100 000
 100 000

 100 000

 100 000
 100 000

 100 000

Not 4  Andelar i koncernföretag 
Föreningen äger 100 % av aktierna i Livstycket Produktion AB

Not 5  Specifikation andelar i koncernföretag 
Namn  Kapital- 

 andel
 Rösträtts- 
 andel

 Antal 
  andelar

 Bokfört 
  värde

Livstycket Produktion AB  100  100  1 000  100 000
 100 000

 

 Org.nr  Säte   Eget kapital  Resultat
Livstycket Produktion AB  556554-3005  Spånga   984 398  29 767

 Balanserat 
 resultat

 Årets 
 resultat

Belopp vid årets ingång
Årets resultat:
Belopp vid årets utgång

 829 457
 
 829 457

 -240 521
 -411 374
 -651 895

Not 6  Förändring av eget kapital 
Föreningen äger 100 % av aktierna i Livstycket Produktion AB
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Fatima Ali Al-Saeed studerar  
skulpturerna på Millegården.
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Livstycket vill framföra vårt stora tack till alla Er  
som bidragit med stöd i form av arbete, hjälp och  

medel till verksamheten under 2016:

Först ett stort Tack till föreningens alla 384 medlemmar för Ni är ryggraden i arbetet.

Ett stort Tack till alla volontärer, ingen nämnd, ingen glömd för Ert stora  
engagemang och för att Ni är så viktiga i verksamheten och integrationsarbetet.

Tack för ekonomiskt bidrag till verksamheten och till deltagarna:
Stockholms stad, socialtjänstförvaltningen, för basverksamheten

Barbro Osher Pro Suecia Foundation, USA, för olika projekt
B A Danelii stiftelse, för jämställdhetsprojekt

Helge Ax:son Johnson Stiftelse, projekt
Jakob Wallenbergs stiftelse för särskilda ändamål, för JärvaLiv

Stiftelsen Emma & Erik Granes Minne, för JärvaLiv
Forum Syd, projekt i Uganda

Timmermansbrödernas Hjälpfond, till tolkar

Nedanstående erhållna medel har sökts och administreras av  
Livstycket men är avsedda för deltagarnas behov. 

Byggnadsstiftelsen S:t Erik
Olga Åhlunds stiftelse för välgörande ändamål

Stiftelsen Oscar Hirsch Minne
Stiftelsen Wilhelm Govenii Minne

Tack också till de personer som ger oss gåvor, för detta är vi djupt tacksamma!

Tack också till alla våra partners under olika projekt 2016  
för ett fantastiskt bra samarbete:

Aleris Vårdcentral, Järva
Hallwylska museet

Helga Henschens vänner
IMF- Metall

Järvapsykiatrin
Kulla Hem och Samhälle

Marabouparken
Nordiska museet

Riksförbundet HjärtLung
Situhiragruppen i Uganda

Socialtjänsten i Spånga- Tensta, Rinkeby- Kista och Vällingby.
Stockholm Sergel Rotaryklubb

Zonta IV Djursholm
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Adress: Tenstagången 20, 163 64 Spånga
Telefon: 08-760 43 15
Fax: 08-36 75 62

Hemsida: livstycket.se
Webshop: webshop.livstycket.se
Facebook: /Livstycket




