Ditt stöd hjälper oss
...att ordna mötesplatser för dem som
varit samhällets styvbarn. Under 2013
ordnade vi fler än 220 möten på 24 orter.
...att starta fler samtalsgrupper för samhällets styvbarn. Under 2013 ordnade vi
samtalsgrupper i Göteborg och Malmö
och planerar nu nya grupper på andra
orter.

Du kan
stödja oss!

...att arbeta för upprättelse åt dem som
vanvårdats som samhällsplacerade barn.
Vi har lyckats så att de som utsattes för
övergrepp och försummelse före 1980
kan söka ersättning. Nu arbetar vi för
samma möjlighet för dem efter 1980.
...att påverka barnpolitiken för att omhändertagna barn ska få bästa vård och
skydd. Vi träffar statliga utredningar,
riksdagspolitiker och ministrar. Vi arbetar
på samma sätt i flera stora kommuner.

Med ditt stöd kan vi fortsätta
och utvidga detta arbete!

Riksförbundets kansli
Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm
Tel: 08-120 583 50
Mail: kansli@styvbarn.se
Hemsida: www.styvbarn.se
Bankgiro: 150-9165
Plusgiro: 10 82 667-5

www.styvbarn.se

Riksförbundet för Samhällets Styvbarn
är en intresseorganisation för vuxna och
unga som är eller har varit omhändertagna av samhällets barnavård.
I Sverige har ca 400 000 personer erfarenhet av att längre eller kortare tid ha vistats
på barnhem, fosterhem eller liknande institution för samhällets barnavård. Dessa
människor har länge varit en osynlig
grupp i samhället.
Samhällets Styvbarn grundades 2004 för
att tillvara ta deras intressen och har idag
7 lokalföreningar och 11 lokalgrupper.

Ge ett bidrag
Alla bidrag är uppskattade och går oavkortat till medlemsverksamheten. Specificera
vid insättningen om ni vill att ert bidrag
ska gå till ett särskilt ändamål.
Vårt insamlingskonto
Du kan enkelt donera via din internetbank
eller med ett inbetalningskort.
Konto för gåvor är:
Pg 47 33 32-5
Donera online
På vår hemsida: www.styvbarn.se, kan du
donera med betalkort.

Samhällets Styvbarn arbetar för:
Ett ömsesidigt stöd mellan alla som
varit samhällets styvbarn
Upprättelse åt alla som vanvårdats

Payson och PayPal
På vår hemsida: www.styvbarn.se, kan du
även donera från Payson- eller PayPalkonto.

Bästa vård och skydd för dagens
samhällsplacerade barn

www.styvbarn.se

Bli sponsor
Som företag kan ni sponsra vår verksamhet och i gengäld synas i olika sammanhang i organisationens externa arrangemang. Ni kan även få er logga på
vår hemsida.
Kontakta vårt kansli för mer information
om möjligheten att sponsra vår verksamhet med varor, tjänster eller ekonomiska medel.
e-post: kansli@styvbarn.se
tel: 08-120 583 50

