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

möten.
•	 Samarbeta med personal vid barncancersjukhus eller hemtjänst, för att få information om behov bland patienter och 

familjer. Diskutera i klubben hur ni kan bidra med hjälp inom området barncancer.
•	 Utforska och sammanställ en lista över lokala barncancerorganisationer för att stödja framtida projekt. 
•	 Finn lokala evenemang om barncancer och ta reda på hur klubben kan engagera sig.

PROJEKTIDÉER
BARNCANCER 

AGERA // NYBÖRJARE
•	 Kontakta barncancercenter och boenden 

och be dem skriva en önskelista eller 
en lista med saker de behöver. Gör en 
insamling för att donera de efterfrågade 
sakerna.

•	 Laga näringsriktiga måltider till familjer 
med barn som får behandling. Det kan 
göras i samarbete med andra på hemorten 
så att familjen får måltider regelbundet. 

•	 Samla in flaskor och burkar och donera 
panten till en barncancerorganisation. 

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

•	 Ge finansiellt stöd eller presentkort till 
familjer som behöver extra stöd eller till 
barncancercenter. Detta kan täcka utgifter 
för bensin, parkering, mat etc.

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

•	 Hjälp till vid ett insamlingsevenemang 
som arrangeras av en lokal 
barncancerorganisation. 

•	 Samla in leksaker till ett leksaksbibliotek 
som patienterna kan använda.

•	 Delta i ett evenemang för att ge blod eller 
anmäl dig till landets donationsregister för 
att donera benmärg till cancerbehandling.

AGERA // MELLAN
•	 Samarbeta med en organisation som 

tillverkar peruker till barn med cancer för 
att samla in och donera hår. 

•	 Hjälp barn med cancer eller deras syskon 
med skolarbetet eller föräldrarna med 
vuxenutbildning.

•	 Genomför ett evenemang tillsammans med 
ett cancercenter för att ta familjefoton. 

•	 Öka allmänhetens kunskaper om 
barncancer, genom broschyrer, information 
i radio och kampanjer i sociala media.

•	 Erbjud underhållning för barn med cancer 
vid ett sjukhus eller behandlingscenter. 
Underhållningen kan bestå av besök för att 
läsa böcker eller spela spel, en fest eller att 
spendera tid med patienternas syskon. 

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

•	 Delta som frivilliga vid en aktivitet på ett 
barncancerläger.

•	 Genomför ett löp/promenad-evenemang 
eller dela ut broschyrer för att öka 
allmänhetens kunskap om barncancer.

AGERA // AVANCERAD
•	 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.

•	 Genomför ett evenemang för att påverka 
myndigheters policy kring barncancer. 

•	 Förvärva och utrusta fordon för transport 
av patienter och familjemedlemmar till och 
från sjukhuset.  

•	 Bidra som frivillig vid tillfälliga boenden 
eller hjälp till att ordna nya boenden. 

•	 Tillverka lekperuker av garn (till exempel 
superhjältar, prinsessor) för barn med 
cancer. 

•	 Anordna en föreläsning med en 
barnonkolog för barnläkare, sjuksköterskor 
och annan sjukvårdspersonal, eller 
föräldrar, för att bidra till tidig diagnos av 
barncancer.

•	 Genomför en rolig halvdag för familjer vars 
barn har färdigbehandlats eller för syskon 
till barn som har cancer.

•	 Inred väntrum för familjer och gäster till 
barn som har cancer.

•	 Organisera och genomför en aktivitet vid ett 
barncancerläger.

•	 Ställ upp ett minikök vid ett sjukhus eller 
hem för att förbereda och leverera mat.

•	 Genomför en insamling till en 
barncancerorganisation eller en lokal familj 
vars barn har drabbats av cancer. 
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