PRESSMEDDELANDE
Ny nationell bransch- och intresseorganisation bildas
Vård, omsorg och utbildning är tre samhällsbärande sektorer där människor
som är besjälade av den idéburna tanken vill ge medmänniskorna i närområdet
bästa tänkbara samhällsfinansierad service i privat regi – utan egen ekonomisk
vinning. För att stötta dessa har vi nu glädjen att presentera Sveriges nya
bransch- och intresseorganisation IV – Idéburen välfärd.
IV – Idéburen välfärd ska samla idéburna organisationer och företag inom vård,
omsorg och utbildning, och ska ge medlemmarna de bästa förutsättningarna att
bedriva sina samhällsviktiga verksamheter.
Behovet av en stark organisation som samlar alla dessa aktörer blir allt större, och
svaret på behovet är IV. IV ska samla idéburna organisationer och företag inom
dessa tre sektorer och ska vara en röst för denna del av civilsamhället och tydliggöra
och föra fram dess behov, önskemål och krav. IV ska också bistå sina medlemmar
med stöd och kvalificerad rådgivning i verksamhetsfrågor.
- Vi vet att både medborgare och förtroendevalda i Sverige vill se en mångfald av
aktörer inom den samhällsfinansierade sektorn, men att majoriteten inte vill se att
skattemedel går till vinstutdelningar. Trots detta växer inte den idéburna sektorn i
Sverige. Det finns därför ett behov av samla hela den idéburna sektorn och ge den
en starkare röst. Ur detta föddes IV, säger IV:s generalsekreterare Mimmi von Troil.
- Min uppfattning är att IV är absolut nödvändigt för den idéburna sektorn. Det har
under årens lopp bildats en mängd särorganisationer inom idéburen välfärd, som
dock inte har lyckats att ge sektorn en samlad identitet och den styrka den behöver.
Ur det perspektivet är IV en förutsättning för den idéburna sektorns framtid, säger
Kenth Nauclér, ordförande för IV – Idéburen välfärd.

För mer information, kontakta gärna
Mimmi von Troil, gen.sekr. (föreslagen)
Kenth Nauclér, ordf. (föreslagen)

0709-798 799
070-543 10 99

____________________________________________
IV – Idéburen välfärd är en nationell bransch- och intresseorganisation
som samlar idéburna organisationer och företag inom vård, omsorg och utbildning.
IV – Idéburen välfärd
Fleminggatan 7
112 26 Stockholm

E-post: info@iv.nu

