
FAKTA
•	 Öka kunskaper om barncancer, genom att bjuda in sjukvårdspersonal till klubbens och/eller distriktets möten.

•	 Samarbeta med personal vid barncancersjukhus, för att få information om behov bland patienter och familjer.  Diskutera i klubben 
hur ni kan bidra med hjälp inom området barncancer.

PROJEKTIDÉER
BARNCANCER 

AGERA // NYBÖRJARE
•	 Kontakta lokala barncancersjukhus, 

för att ta reda på om det finns behov 
av material, pussel eller spel till barn 
som får behandling.

•	 Laga näringsriktiga måltider till familjer 
med barn som får behandling.

•	 Lägga upp artiklar om barncancer på 
klubbens och distriktets hemsida samt i 
sociala media.

•	 Tillhandahålla böcker och/eller tidningar 
om cancer till en lokal skola eller 
bibliotek.

•	 Skriva kort med må bättre-hälsningar 
och dela ut dem vid områdets 
cancercenter.

•	 Dela ut presentkort till familjer 
som behöver extra stöd eller till 
barncancercenter. Presentkorten kan 
täcka utgifter för bensin, parkering, mat 
etc.

•	 Tillverka eller köp nya hattar, kepsar 
och filtar och donera dem till områdets 
barncancercenter. 

AGERA // MELLAN
•	 Hjälpa till att ordna transporter till/från 

behandling för familjer med barn som 
har cancer.

•	 Erbjuda läxhjälp till barn med cancer 
och även till deras syskon.

•	 Sponsra deltagande i läger och 
aktiviteter för barn med cancer.

•	 Fotografera och dokumentera en familjs 
resa, vars barn har drabbats av cancer.

•	 Öka allmänhetens kunskaper om 
barncancer, genom information i radio 
och kampanjer i sociala media eller visa 
en film för allmänheten som tar upp 
barncancer.

•	 Erbjuda underhållning för barn 
med cancer vid ett sjukhus eller 
behandlingscenter. 

•	 Genomföra en samling under en 
helg för familjer vars barn har 
färdigbehandlats.

AGERA // AVANCERAD
•	 Bilda en stödgrupp för dem som har 

drabbats av barncancer, till exempel 
patienter, familjer och vårdgivare.

•	 Anordna läger för barn med cancer.

•	 Delta i ett program om hälsosam mat, 
för att säkerställa att barn med cancer 
äter näringsriktig mat under och efter 
behandling. 

•	 Bekanta dig med landets register för 
donation av benmärg. Om det inte finns 
ett sådant register i ditt land kan du 
undersöka vad som behöver göras för 
att sammanställa ett sådant.

•	 Samla in medel för hjälp till mediciner 
och annan typ av stöd. Angelägna 
medicinska behov kan avse strålning, 
vitamintillskott, medicinsk utrustning, 
personal etc.

•	 Informera dig om behov av tillfälligt 
boende för familjer vars barn är 
cancerpatienter och genomgår 
behandling. Bidra som frivillig vid 
tillfälliga boenden eller hjälp till att ordna 
nya boenden. 
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