På Bona Via får de små ta plats.
Vi har träffat Bona Via, en mötesplats och pedagogiskt center för barn, ungdomar och föräldrar i
familjer där någon vuxen har utvecklat ett beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel.
Verksamheten erbjuder program för barn och ungdomar i åldern 7 –
20 år, ett fortsättningsprogram för ungdomar och föräldraprogram
för de föräldrar som har barn/ungdom i Bona Vias grupper.
Bona Via har barnen i fokus och har som målsättning att ge barn och
föräldrar möjlighet att finna nya och bättre vägar att handskas med
tillvaron på och därmed också en möjlighet för barnen att förebygga
eget missbruk. I ett program, bestående av 15 träffar, får deltagarna
ökade kunskaper om alkohol- och drogberoendet och dess
konsekvenser för individen och hela familjen, man får möta andra i
liknande situation och dela erfarenheter.

Hur det började…
I Sverige påbörjades insatser för ”barn till alkoholister” under 1980-talet. Barn hade då börjat
uppmärksammas som anhöriga. I Västra Göteborg startades ett projekt med målet att ”Nå, möta och
hjälpa barn till alkoholister”. Det pedagogiska programmet Children Are People To från USA hade visat
sig vara en fungerande metod och det blev det som låg till grund för projektets första barngrupp som
startade år 1991. Projektet blev så småningom verksamheten Bona Via. Sedan år 1999 är
Föräldraföreningen Bona Vias Föräldrar huvudman för verksamheten.

En vanlig dag
Huvuddelen av vår verksamhet är genomförandet av vår
gruppverksamhet som ligger på kvällstid. Vi tar emot
familjer/ungdomar för information, samtal, studiebesök från
skolor och andra verksamheter, föreläsningar på
behandlingshem,
Mötesplatsen/föreläsningskvällar
för
medlemmar och andra intresserade. Utöver det arbetar vi
med administration och remittentarbete.

En minnesvärd händelse
2016 var det 25-årsjubileum för Bona Via. Detta ville vi fira genom att uppmärksamma vår målgrupp
och sprida kunskaper och erfarenheter om vad barn kan vara hjälpta av. Bona Via arrangerade en
föreläsningsdag med rubriken ”Att vara liten anhörig är en stor sak”. Psykoterapeut Frid Hansen från
Borgestadsklinikken Norge, Skådespelare Benny Haag och Elisabeth Hagborg från Stockholm kom och
föreläste på Pedagogen där vi för dagen hyrt in oss. Det blev en lyckad dag med ca 250 deltagare.

Föreningens visioner
Bona Vias vision är att fler skolor, behandlingshem och privatpersoner ska känna till Bona Via och hitta
hit. Vi önskar skapa möjlighet för fler barn och ungdomar att få svar på sina frågor, att få kunskap om
hur alkohol/drogberoendet påverkar alla i en familj och hur man kan få hjälp för egen del.

Bona Vias vision för föreningsverksamheten.
Att driva en verksamhet i föreningsform ger möjlighet att ta
till vara på människors engagemang och kunskap i frågor
som för dom är viktiga. Att få vara delaktig i ett sammanhang
där man över tid kan få växa, lära nytt, dela med sig och
skapa relationer är utvecklande och främjande utifrån alla
aspekter i livet. Om föreningsbidraget från Göteborgs Stad
kunde beslutas, inte från år till år, utan med ett längre
tidsintervall skulle det öka föreningens trygghet och
möjlighet till att ytterligare utvecklas.

Hälsning till politikerna
Välkomna till Bona Via!

