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Vi kommer inte att sälja, hyra- eller leasa ut de personuppgifter som samlats
in. Vi kan komma att lämna ut personuppgifterna till samarbetspartners som
behandlar personuppgifter för vår räkning, t.ex. IT-leverantörer, men det är då vi
som är ansvariga för behandlingen. Du har alltid rätt att få information om vilka
personuppgifter vi behandlar om dig. Du har även en rätt att, i vissa fall, invända
mot behandling eller få uppgifter rättade eller raderade. Läs mer på vår webbplats.

När du ger oss en gåva samlar vi in och behandlar dina personuppgifter. Vi värnar om
din integritet och strävar alltid efter att skydda dina uppgifter på bästa sätt i enlighet
med dataskyddsförordningen och övriga dataskyddslagar som gäller för tillfället
vid behandlingen. Behandling av personuppgifter sker primärt för att vi ska kunna
administrera din gåva men vi kommer även att använda dina personuppgifter för
statistik, för att skicka information till dig om vår verksamhet via brev eller e-post,
samt i rutiner för att säkerställa att vi har korrekta personuppgifter. Du kan alltid
tacka nej till att få information från oss.
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Fotograf omslag Mats Samuelsson
NORRA

Vårt 90-konto granskas av Svensk Insamlingskontroll vilket är
en garanti för att din gåva används så effektivt som möjligt.
Svensk Insamlingskontroll bevakar att organisationer med
90-konto använder minst 75 % av intäkterna till verksamhetens
ändamål och högst 25 % till insamling och administration.
Läs gärna mer i vår verksamhetsberättelse för exakta siffror.

VÄSTRA

En ljusare tillvaro
för barn med cancer
Det finns totalt sex regionala föreningar:
1. Barncancerfonden Södra
2. Barncancerfonden Västra
3. Barncancerfonden Östra
4. Barncancerfonden Stockholm Gotland
5. Barncancerfonden Mellansverige
6. Barncancerfonden Norra

9000100#06#
Som medlem får du tidningen Barn&Cancer (4 nr/år).
Glöm ej att ange namn och adress samt vad betalningen avser.

kr

Tack, din gåva gör skillnad.

Vi arbetar både nationellt och nära
Barncancerfonden arbetar nationellt genom att
stödja forskningen om barncancer. På riksnivå arbetar
Barncancerfonden också med att informera om
barncancer och att ge råd och stöd till familjer. Vår
vision är att utrota barncancer. Tillsammans arbetar vi
med att göra livet lite bättre för barn med cancer och

Övrigt

Vi välkomnar alla
Som drabbad familj finns vi här för dig. Så mycket eller
så lite som ni önskar. Ni kan engagera er i våra stöd
grupper eller starta egna grupper – om ni känner att
behov finns. På vår webbplats står vilka grupper som är
aktiva just nu.

Gåva

Vi skapar trivsel och omväxling
Vi kan inte bota, men vi kan göra livet lite lättare för dig
när det känns tungt. Det gör vi genom att till exempel
stötta vårdavdelningarna praktiskt för att skapa trivsel
och rekreationsmöjligheter på sjukhusen. Vi anordnar
många olika aktiviteter, träffar och resor för våra
medlemmar. Som medlem har du också möjlighet att
hyra våra lägenheter i Sälen för att få omväxling och
komma bort ett tag. På www.barncancerfonden.se/
mellansverige finns mer information om hur det fungerar.

Vårt 90-konto garanterar att pengarna når fram
Barncancerfonden Mellansverige har, precis som de
övriga föreningarna och Barncancerfondens riks
täckande organisation, ett eget 90-konto som granskas
av Svensk Insamlingskontroll. Det garanterar att de
insamlade pengarna går till rätt ändamål.
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Om du själv lever nära barncancer har du kanske tänkt
att det vore skönt att träffa andra som vet hur det känns.
Andra som förstår hur det är när livet ställs på ända.
Därför ordnar Barncancerfonden Mellansverige träffar
för barn med cancer, syskon och föräldrar under – och
efter – sjukdomstiden. Oavsett vilken fas du befinner dig
i så finns vi här för dig. Vi skapar också möjligheter att
vara tillsammans under lättsamma former och träffa
andra som har erfarenhet av barncancer.

Vi är beroende av gåvor
Vi välkomnar också stödmedlemmar till vår förening.
Då får man vår tidning Barn&Cancer i brevlådan fyra
gånger per år. Eftersom vi inte får något stöd från stat,
landsting eller kommun är vi helt beroende av givare.
Som privatperson kan du ge en gåva med inbetalnings
kortet, bli medlem, skänka en minnesgåva vid begravning
eller gratulationsgåva till någon som du vill uppvakta.
Du kan också skriva in Barncancerfonden Mellansverige
i ditt testamente. Som företag kan du hjälpa till genom
en gåva eller att sponsra olika aktiviteter. Kontakta oss
så berättar vi mer!

Ja, jag vill gärna hjälpa barn med cancer genom:

Barncancerfonden Mellansverige är en stödförening för
barn med cancersjukdomar. Tillsammans arbetar vi för
att ge stöd, hopp och kanske några stunder av glädje
för barn med cancer och deras familjer. Vi erbjuder
mötesplatser och gemenskap.

deras familjer. Föreningarnas styrka är att vi vet vad det
innebär att ha ett cancersjukt barn, eller hur det är att leva
med förlusten av ett barn. Vi erbjuder våra medlemmar
det nära stödet på regional nivå.

(Meddelande kan inte lämnas på baksidan)

Varje år drabbas cirka 300
barn i Sverige av cancer

Bl.2021.04S (mar 05) 00244 18.03 Temo Mailer AB
Fotograf: Christoffer Tönnäng

