Till alla gruppledare i Barn i väntan/Barn i start
Ett stort tack till dig/er som arbetar med metoden Barn i Väntan/Barn i start till stöd för
asylsökande och nyanlända barn och ungdomar! Vi vet att verksamheten behövs och gör
stor skillnad i barns och ungdomars liv.
Barn i Väntan/Barn i start (BIV/BIS) har tagits fram i samverkan mellan Svenska kyrkan och
IM Individuell Människohjälp. År 2014 grundade dessa två organisationer tillsammans
BIV/BIS Nationell förening som har till ändamål att säkerställa att den verksamhet som
bedrivs under namnet BIV/BIS uppfyller de krav som fastställts av föreningen. BIV/BIS är nu
ett registrerat varumärke. Föreningen äger namnet och metodmaterialet och har till uppgift
att utforma utbildningar och metodmaterial som kan användas av anslutna medlemmar.
Enligt föreningens stadgar krävs också föreningens tillstånd för användning av namnet
BIV/BIS i den egna verksamheten.
Intresset för metoden har vuxit de senaste åren och idag finns verksamheten från Kiruna i
norr till Malmö i söder. Flera har gått från att ha BIV/BIS som ett tillfälligt projekt till
permanent verksamhet. Några har även skrivit avtal med kommuner om idéburet
partnerskap. Allt är mycket glädjande!
I dagsläget har föreningen dock inte någon fullständig överblick över vilka som bedriver
BIV/BIS-verksamhet. Detta gör det svårt för föreningen att fylla sitt syfte att säkerställa att
BIV/BIS-verksamheten uppfyller kraven samt att kunna erbjuda uppdaterat metodmaterial
och utbildningar. Föreningens styrelse har konstaterat att medlemskapet är den mekanism
som gör att föreningen kan ha överblick över var verksamhet bedrivs och av vem.
Medlemskapet ger rätt att bedriva verksamhet under namnet BIV/BIS och att använda
materialet, samt att få del av uppdateringar och metodutveckling. Medlemsavgiften är
därmed att se som en licensavgift.
Vi vill därför uppmana er förening/församling som har BIV/BIS-verksamhet att bli
medlemmar i föreningen genom att betala in den årliga medlemsavgiften om 500 kr till
bankgiro 802494-8559. Medlemskapet ger, förutom det som anges ovan, också ett
kontaktnät till övriga BIV/BIS-gruppledare och möjlighet till erfarenhetsutbyte.
Vi ser gärna också att ni skickar in aktuell information om vilka som är aktiva gruppledare
idag, så att vi bättre kan nå ut med information. Skicka namn, epost och telefonnummer,
samt förening/församling där du är verksam till: jan.g.persson@svenskakyrkan.se.
Föreningens styrelse vill också passa på att bjuda in er till nästa årsmöte som blir den 12 april
i Stockholm, där vi får möjlighet att mötas och gemensamt uppdatera oss om verksamheten.
Mer information om detta kommer!
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