PROJEKTI-IDEOITA
LAPSUUSIÄN SYÖPÄ
HANKKIKAA LISÄTIETOJA
• Lisätkää tietoisuutta lapsuusiän syövästä järjestämällä tiedottava keskustelu terveydenhuollon ammattilaisen tai
terveysviranomaisen kanssa klubin tai piirin kokouksessa tai vastaavassa tilaisuudessa.
• Tehkää yhteistyötä paikallisen lasten syöpäsairaalan kanssa tai tukekaa kotihoitoa tarjoavia henkilöitä, jotta saatte
lisätietoja potilaiden ja heidän perheidensä tarpeista. Järjestäkää aivoriihi tavoista, joilla klubinne voi vastata haasteisiin
ja aukkoihin.
• Tutkikaa ja laatikaa lista paikallisista lapsuusiän syöpäjärjestöistä ja pyrkikää tukemaan niitä tulevaisuudessa.
• Etsikää paikallisia lapsuusiän syöpään liittyviä tapahtumia ja miettikää miten voitte osallistua.

TOIMIKAA // HELPOMMAT
ALOITTEET

TOIMIKAA // VAATIVAMMAT
ALOITTEET

TOIMIKAA // PIDEMMÄLLE
KEHITETYT ALOITTEET

• Selvittäkää missä on lähellä toimivia lasten
syöpäkeskuksia ja tukikoteja. Pyytäkää heitä
esittämään luettelo asioista, mitä he toivovat
ja mitä he tarvitsevat. Järjestäkää keräys
pyydettyjen tarvikkeiden hankkimiseksi.
• Valmistakaa terveellisiä aterioita perheille,
joiden lapset saavat syöpähoitoja. Tämä
voidaan tehdä yhteistyössä muiden yhteisön
jäsenten kanssa varmistaaksenne, että perhe
saa ruokaa säännöllisesti.
• Kerätkää kierrätettäviä materiaaleja ja
lahjoittakaa voitot lapsuusiän syöpäjärjestölle.
• Kirjoittakaa kortteja, joissa toivotetaan
kaikkea hyvää ja lähettäkää ne paikalliselle
syöpäosastolle.
• Lahjoittakaa taloudellista tukea tai
lahjakortteja apua tarvitseville perheille
tai paikalliselle lasten syöpäkeskukselle.
Tämä voisi kattaa kulut, kuten polttoaineen,
pysäköinnin, ruoan, lääkekulut jne.
• Tehkää tai ostakaa uusia hattuja, lippiksiä,
huiveja tai peittoja lahjoitettavaksi lapsuusiän
syöpäkeskuksille.
• Toimikaa vapaaehtoisina lapsuusiän
syöpäjärjestön varainkeruutapahtumassa.
• Järjestäkää paikkakunnalla keräys, jonka
kautta saadaan leluja kaikkien potilaiden
nautittaviksi.
• Osallistukaa verenluovutukseen tai luuytimen
rekisteröintitapahtumaan syöpähoitojen
tukemiseksi.

• Tehkää yhteistyötä järjestön kanssa, joka
tekee peruukkeja syöpää sairastaville lapsille
kerätäksenne ja lahjoittaaksenne hiuksia.
• Järjestäkää tukiopetusta syöpää sairastaville
lapsille, heidän sisaruksilleen tai
aikuisopetusmahdollisuuksia vanhemmille.
• Järjestäkää perheiden valokuvaus
syöpäosastolla.
• Lisätkää tietoisuutta lapsuusiän syövästä
jakamalla tiedotuslehtisiä, radioilmoitusten ja
sosiaalisen median kautta.
• Tarjotkaa lapsille viihdettä paikallisessa
sairaalassa tai syöpäpotilaiden keskuksessa.
Viihde voi olla sosiaalisia vierailuja, joiden
aikana luetaan yhdessä ja pelataan pelejä,
järjestetään jokin teemajuhla tai vietetään
aikaa potilaiden sisarusten kanssa.
• Tarjotkaa rahallista tukea tärkeiden
lääkkeiden ja tukipalvelujen hankkimiseen.
Tärkeitä lääketieteellisiä tarpeita voivat
olla kemoterapiatuotteet, ravintolisät,
lääketieteelliset laitteet, välttämätön
henkilöstö jne.
• Osallistukaa kertaluonteiseen
vapaaehtoistoimintaan lasten syöpäleirillä.
• Järjestäkää yhteisön lasten
syöpätietoisuustapahtuma, kuten kävely-/
juoksutapahtuma tai esitteiden jakelu.

• Tutustukaa luuytimensiirtorekisteriin.
Jos maassanne ei ole tällaista rekisteriä,
selvittäkää mitä sellaisen perustamiseen
vaaditaan.
• Järjestäkää tiedotustilaisuus vaikuttaaksenne
lapsuusiän syöpään liittyvään hallituksen
politiikkaan.
• Hankkikaa ja varustakaa ajoneuvot potilaiden
ja perheenjäsenten kuljettamista varten
sairaalaan ja kotiin.
• Toimikaa vapaaehtoisina jo toimivissa
tukitaloissa tai suunnitelkaa uuden
perustamista.
• Tehkää langoista peruukkeja eri hahmoille
(esim. supersankari, prinsessa) syöpää
sairastaville lapsille.
• Järjestäkää lasten onkologian
asiantuntijoiden kanssa työpaja
lastenlääkäreille, sairaanhoitajille, vastaavalle
hoitohenkilöstölle tai vanhemmille tiedon
lisäämiseksi lapsuusiän syövän varhaisesta
diagnosoimisesta.
• Järjestäkää hauska puolen päivän retriitti
paranemisvaiheessa olevien lasten perheille
tai syöpäpotilaiden sisaruksille.
• Kalustakaa odotushuoneet syöpäpotilaiden
perheille ja vieraille.
• Suunnitelkaa ja toteuttakaa aktiviteetti lasten
syöpäleirillä.
• Perustakaa sairaaloihin minikeittiöitä tai
tukekaa koteja ruoan valmistuksessa ja ruoan
hankkimisessa.
• Järjestäkää varainkeruu lapsuusiän
syöpäjärjestölle tai paikalliselle perheelle,
jossa on syöpää sairastava lapsi.
GST 1D FI 07/20

