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TIDNINGEN OM CUROS VERKSAMHETER

Curo fyller
25 år!
Ditt stöd har
betytt mycket
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Rehab ökar
livskvaliteten
Samarbete med
fler behandlingshem

5

Clowner,
måleri och
rehab
Hit gick årets
gåvor 2018
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ORDFÖRANDEN

HAR ORDET
Den 1 juni 2019 fyller Curo
25 år. I mer än 20 år har jag
haft glädjen att få följa arbetet, de senaste 11 åren som
ordförande. Under många
år var min bror Lasse den
drivande kraften i denna
förening. Tyvärr fick även
han, liksom så många andra,
uppleva vad denna hemska
sjukdom innebär.
Liksom våra medarbetare tror jag att de flesta har
egna erfarenheter av hur
cancer inte bara påverkar
den som är sjuk utan även
hela omgivningen. Under
Lasses sjukdomstid blev jag
varse om hur sjukvården
fungerar och när den fallerar, som den gjorde i hans
fall. Hans möjligheter tror
jag hade varit mycket större
om inte arrogans och långa
svarstider låtit sjukdomen få
fäste.
Efter Lasses bortgång
fick jag äran att få fortsätta
hans arbete för Curo. Våra
medarbetare har alla stor
livserfarenhet och även de
har sett hur samhället inte
alltid tar hand om oss. Vi vill
visa hur era bidrag gör skillnad och den glädje och hjälp
de skänker de som drabbats.

Sjukhusclowner får alla
att må bättre
Alla vet vi att i svåra stunder kan skrattet lugna
och lindra oro, sorg och smärta. En forskningsstudie visar att inte bara de sjuka barnen utan
alla mår bättre när sjukhusclownerna kommer
på besök.
Lotta Linge, docent i psykologi vid högskolan i Halmstad,
har genomfört djupintervjuer med sjukhusclowner och
vårdpersonal samt unga
patienter och deras familjer.
Forskningsprojektet finansieras av Barncancerfonden
och belyser olika perspektiv
på sjukhusclownernas viktiga
arbete.
Clownernas okomplicerade
samtalssätt har en positiv
effekt på barnens välmående,
oavsett hur de mår. Med lek
och fantasi möter de barnen
där de är just då och alla känslor får ta plats. För personalen
är clownerna viktiga hjälpre-

dor som kan avdramatisera,
ofta genom att visa sin egen
sårbarhet. Även för familjen
blir sjukhusbesöket roligare
tack vare sjukhusclownerna,
inte minst för syskonen som
annars riskerar att hamna i
skymundan.
Tack vare Curo kan sjukhusclownerna besöka 22 orter:
Borås, Eskilstuna, Falun,
Gävle, Helsingborg, Huddinge,
Hudiksvall, Kalmar, Karlstad,
Kristianstad, Landskrona,
Linköping, Luleå, Malmö,
Motala, Norrköping,
Nyköping, Uppsala, Västerås,
Växjö, Ystad och Örebro.

Roland Ericson

Skapande gemenskap b
Curo Riksföreningen för
Cancersjuka är en allmännyttig,
ideell förening som verkar för att
göra livet lättare för cancerdrabbade och deras anhöriga.
Curo
Sjöängsvägen 2, 192 72 Sollentuna
E-post: info@curo.nu
Telefon: 08-626 96 62 (må-tor 13-16)
Org.nr: 802407-6047

Forskning visar att den mentala faktorn kan avgöra hur
väl svårt sjuka svarar på sin
behandling. Målarverkstan på
Akademiska barnsjukhuset i
Uppsala är ett levande bevis
på hur viktigt det är med kreativ stimulans.
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Här kan barnen och deras
syskon och föräldrar tillsammans få utlopp för sin
kreativitet i färg, lera, pärlor
och tyger och förmedla sina
tankar och känslor. Det leder
också till nya kontakter med
personalen och andra på
avdelningen och skapar ett

Curo fyller 25 år!
Tanken… att alla bidrag ska gå till de som har insjuknat i cancer och som behöver
hjälp. Att vuxna ska ges rehabilitering. Att barn ska få rekreation. Att verksamheter som
skänker glädje och avkoppling i vardagen för alla de som vistas på sjukhus ska få
resurser. Att insamlade pengar ska användas där de snabbast möjligt gör mest nytta.
Det är hela tanken med Curo. Och det är den tanken som nu fyller 25 år.

20 år

er och
sclow n
tt
sju k hu stan har få
rk
e
v
r
a
la
in
s
må
er för
re su r s
eter.
h
m
a
s
verk

r
one
s
r
pe a med

00 og r.
3 0 gått Y kurse

10 000
cancersjuka
har fått hjälp med
rehabilitering eller
ekonomiska bidrag.

100-tals

datorer har delats ut till
cancersjuka barn.

har mtals
sa
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positivt minne inför nästa sjukhusbesök.
”En härligt skapande gemenskap, bättre
än medicin och alla sinnen samt välmående”
som en förälder har uttryckt det i ett brev till
Curo.
Målarverkstan är en av de uppskattade verksamheter som vi genom våra givares bidrag
har kunnat stötta i många år.
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Gåvor som gör nytta
Att använda insamlade medel på ett ansvarsfullt sätt är att visa
verklig respekt, både för bidragsgivaren och för bidragstagaren.
Genom våra dagliga kontakter med bidragssökare, sjukhus och rehabiliteringshem har
vi märkt en stor skillnad mot hur cancerdrabbade behandlas idag mot för 15–20 år sedan.
Möjligheten att få relevant och kvalitativ vård
skiljer sig beroende på var i landet man råkar
bo. Dessutom måste den som har blivit sjuk ha
orken att hålla koll på sina rättigheter för att få
den hjälp som samhället har utlovat.
Behovet av stöd är enormt och Curo vill att
varje insamlad krona ska göra nytta för de som
har drabbats av cancer och deras anhöriga.
Insamlade medel fonderas inte utan används
snarast möjligt. Bidragen öronmärks så att
pengarna används på absolut bästa sätt.
Alla de rehabiliteringshem, cancerföreningar,
clown- och målarverksamheter vi samarbetar
med måste löpande redovisa utfört arbete innan de får betalt. Därför vet vi att alla de generösa gåvor vi tar emot verkligen gör nytta.

Manuellt lymfdränage saknas på många orter
Lymfödem är ett kroniskt tillstånd som
försämrar rörligheten i drabbade kroppsdelar, ofta armar och ben. Svullnaden orsakar i
många fall även värk och hudbesvär samt ökar
risken för infektioner. Cancerpatienter som
genomgått strålning eller operation kan få
skador på lymfnoder eller lymfkärl och det kan
dröja länge innan problemen med lymfödem
uppstår.

Idag är lymfvården dessvärre kraftigt eftersatt
på många platser runtom i landet. Att cancerpatienter nekas vård med manuellt lymfdränage
anser vi på Curo är fel. Därför ger vi bidrag till
de som behöver den här sortens behandling
men som inte erbjuds det på bostadsorten.

Kompressionsbehandling med strumpor
eller bandage kan ge viss hjälp. Men i svårare
fall är den effektivaste behandlingen manuellt
lymfdränage (MLD). Genom massage, lätta
tryck och strykningar stimuleras lymfsystemet
så att överskottet av vätska och slaggprodukter
kan transporteras bort.
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Rehabilitering ökar livskvaliteten
Aldrig är en god livskvalitet så viktig som vid svår sjukdom.
Alla ska ges rätten till rehabilitering.
En del av de bidrag som skänks till Curo går
direkt vidare till människor som på olika sätt
behöver ekonomiskt stöd i vardagen. Samhället
tar allt mindre ansvar för den viktiga eftervården och rehabiliteringen. Vi bidrar aktivt
för att hjälpa cancerdrabbade att hitta tillbaka
till orken och livslusten.

Samtliga rehabiliteringshem är noggrant
utvalda för sin specialistkompetens kring de
cancersjukas fysiska och psykiska men även
sociala behov:

”Kan inte tacka er nog för möjligheten
att åka iväg en vecka. Alla möten, att
få prata och lyssna har lett till en otrolig, positiv förändring hos mig. Jag
känner mig inte lika ensam längre.”

Vi har ett nära samarbete med rehabiliteringshem i Sverige och även utomlands. Många
tackbrev vi får från våra bidragstagare visar
hur enormt viktig den här delen av vår verksamhet är:

Flertalet rehabiliteringshem arbetar med olika
typer av behandlingar som lindrar smärta och
dämpar ångest medan andra erbjuder olika
kurser i stärkande/läkande kost och livsstil:

”Ert bidrag ger mig chansen till en
rehab-vistelse som kommer att ge mig
styrka, kraft och kunskap i min fortsatta kamp mot sjukdomen.”

”Vill skriva och tacka för underbar
vistelse som gjorde gott för själen,
magen och sinnet!”
Vid årsskiftet 2018/2019 genomförde vi en stor
kundundersökning kring urvalet av behandlingshem. Det visar sig att det finns en ökande
efterfrågan på rehabilitering utomlands. Curo
kommer därför under det kommande året att
starta samarbeten med fler behandlingshem
även utanför Sverige.
För utomlandsresor erbjuder Curo paket med
boende, helpension, behandlingar och transporter samt en utökad reskassa på 5 000 kr
för de som beviljas bidrag. En uppdaterad lista
över behandlingshem finns på vår hemsida.
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Snabbt besked om
rehabilitering

Curo har inte
ambitionen
att bli störst.

Eftervården är oerhört viktig för den som har
drabbats av en allvarlig sjukdom och genomgått en tuff behandling.
Men tyvärr lägger svensk sjukvård alltför
lite resurser på rehabiliteringen.
Vi anser att alla ska ges möjlighet till
rehabilitering och eftervård.
Lika viktigt är det att få ett snabbt besked på
sin ansökan om bidrag.
Två gånger i månaden ses delar av Curos
styrelse för att gå igenom och behandla alla
inkomna ansökningar. Det är därför vi kan
agera så snabbt!

Men vi ska var bäst.
Bäst på att hjälpa de som
har det svårast.
Bäst på att kunna erbjuda
möjligheten till en bra
rehabiliteringsvistelse.

Följ Curo på
Facebook!

UPPVAKTNING?
Genom Curo kan du fira en högtid genom att
skänka en gåva till förmån för de cancerdrabbade.
En uppskattad present som gör stor nytta.
Ring oss på 08-626 96 62 så att vi personligen

kan hjälpa dig med gåvan inför högtidsdagen.

 Du kan också mejla oss på info@curo.nu
med din kontaktinformation så hör vi av oss
för planering.
Så här kan det exempelvis gå till:
1. Vi ordnar ett brev där du väljer text för
personlig hälsning
2. Du bestämmer avsändare, t ex om ni är fler
som gått samman om gåvan.
3. Brevet skickas sedan dit du önskar.
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Så här används pengarna!
Syftet med Curos verksamhet är att insamlade
medel så snabbt som möjligt ska gå till de cancerdrabbade. Hos många organisationer fonderas insamlade pengar för att ge avkastning.
Samtidigt som man spekulerar med insamlade
medel kan de inte användas till det de var tänkta för – att hjälpa cancerdrabbade.
Avkastningen redovisas sedan på ett märkligt
sätt, vilket inte gör saken bättre. Det här är
anledningen till varför vi inte skänker pengar
till andra organisationer.

och i snitt har vi alla arbetat här i 13 år. Fördelning mellan kvinnor och män är jämn och det
finns inga löneskillnader. Naturligtvis har vi
kollektivavtal.

De pengar Curo får in är öronmärkta för specifika kurser eller evenemang. Varje månad görs
nogranna kontroller att pengarna verkligen
används på ett korrekt sätt. Under 2018 delade
vi ut 5 miljoner kronor. Det betyder att strax
under 70 % av insamlade medel gick direkt till
ändamålen.

Så här användes pengarna under 2018

Styrelsen består av 6 personer som arbetar helt
idéellt. Auktoriserad revisor är Cajsa Marcelius
på Finnhammars redovisningsbyrå.
Räkenskaperna granskas av Skatteverket.

Utdelning till verksamheter
Lön till personal
Telefon och porto
Kontorshyra
Data och underhåll
Administration
TOTALT

CLOWN- OCH MÅLARVERKSAMHETER

69 %
19 %
3%
4%
1%
4%
100 %

Drygt hälften av utdelade medel har gått till
clownverksamheter på 22 enheter runtom
i Sverige. Målarverkstan på Akademiska
sjukhuset i Uppsala är otroligt uppskattad. Och
Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge
har fått medel för sin berättarverksamhet samt
olika julaktiviteter.

REHABILITERING OCH EFTERVÅRD
Ungefär en tredjedel av utdelade medel har
gått till cancerdrabbade som inte har möjlighet
att bekosta den viktiga rehabiliteringen och
eftervården som samhället inte bidrar till. Vi
inkomstprövar alla som ansöker om bidrag.
Endast de utan egna ekonomiska resurser får
hjälp.
Många cancerdrabbade har inte heller råd
med resan till och från rehabiliteringsvistelsen. Som enda förening har vi ett upplägg där
bidrag även ges för resan till och från vissa
enheter samt en liten resekassa för möjligheten
till ökad livskvalitet.

TRYGG OCH JÄMLIK ARBETSPLATS
Vi som jobbar på Curo har alla lång livserfarenhet och många med tunga ryggsäckar att
bära. Därför är det viktigt med en trygg och
stabil arbetsplats. Genomsnittsåldern är 60 år
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Clownverksamhet

51%

Rehab vuxna

34%

Målarverkstan

9%

Rekreation barn

6%

VILL DU OCKSÅ

STÖDJA CURO?
I 25 år har vi haft förtroendet att samla
in gåvor till verksamheter som underlättar vardagen för många av de som
har drabbats av cancer.
Curo är en medlemstyrd förening med
22 000 medlemmar och lika många givare
runtom i landet som stödjer oss med bidrag.

Som medlem i Curo kan du ta del av protokoll
och redovisningen av föreningens arbete.
Som medlem är du även välkommen till vårt
årsmöte.
Vill du bli medlem, skicka namn och adress
till info@curo.nu

Det är enkelt att hjälpa till! Varje bidrag är lika välkommet!
Plusgiro: 647303–7
Bankgiro: 5146–2869
Swish: 123 690 8412
Vill du stödja oss regelbundet får du gärna använda Autogiro
då det minskar våra administrativa kostnader.

Så här fungerar Autogiro
Vi strävar hela tiden efter att
minska våra administrativa kostnader. Här kan du hjälpa till!
Genom att skänka ditt bidrag via Autogiro minimeras kostnaderna för att hantera insamlandet. Du bestämmer själv vilken summa som
automatiskt ska dras från ditt konto varje
månad. Bekvämt för dig och enklare för oss!

Flera fördelar med Autogiro
•
•
•
•
•
•

Ditt stöd delas upp i mindre delar
Valt belopp dras automatiskt från ditt konto
Du slipper hålla reda på inbetalningskort
Du slipper knappa in OCR-nummer
Du behöver inte skicka PG/BG-inbetalningar
Du slipper gå till posten/banken varje gång

Gör så här: Ta del av villkoren innan du fyller
i och skriver under blanketten. Skicka den i ett
vanligt kuvert till:
Curo Riksföreningen för Cancersjuka,
Sjöängsvägen 2, 192 72 Sollentuna.

Enkelt och säkert
Autogiro är enkelt och säkert att använda.
Både din och vår bank kontrollerar och verifierar att informationen till kontot är korrekt
innan du ansluts till Autogiro.
Vill du avsluta Autogiro väljer du ”Betala/
Överföra Autogiro” i din internetbank. Leta
reda på den ”Mottagare” som medgivandet
avser. Klicka på ”Ta bort”.
Det kan skilja lite mellan olika banker,
men principen är att när du tar bort medgivandet sker det ögonblickligen. Har du frågor
om Curo och Autogiro, hör av dig till oss!

Vill du läsa tidigare nummer av Curobladet?
De finns på vår webbsida; curo.nu/nyheter/curobladet
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Betalaren kommer av betalningsmottagaren
att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild
förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera
framtida förfallodagar. Om meddelandet avser
flera framtida förfallodagar ska meddelandet
lämnas senast åtta bankdagar före den första
förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då

Information om betalning

Med bankdag avses alla dagar utom lördag,
söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.

Definition av bankdag

Allmänt Autogiro är en betaltjänst som innebär
att betalningar utförs från betalarens konto
på initiativ av betalningsmottagaren. För att
betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska
betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera
betalningar från betalarens konto. Dessutom
ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank
eller betalningsinstitut) godkänna att kontot
kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten
av eller meddela betalaren i förväg om begärda
uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de
regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren
från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet
kan på betalarens begäran överflyttas till
annat konto hos betaltjänstleverantören eller
till konto hos annan betaltjänstleverantör.

DET HÄR ÄR AUTOGIRO

Betalaren får stoppa en betalning genom att
kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin
betaltjänstleverantör senast bankdagen före
förfallodagen vid den tidpunkt som anges av
betaltjänstleverantören. Om betalaren stoppar
en betalning enligt ovan innebär det att den
aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt
tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida
betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla
medgivandet.

Stoppa betalning
(återkallelse av betalningsorder)

Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen
kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på
förfallodagen får betalningsmottagaren göra
ytterligare uttagsförsök under de kommande
bankdagarna. Betalaren kan på begäran få
information från betalningsmottagaren om
antalet uttagsförsök.

Täckning måste finnas på kontot

betalaren godkänt uttaget i samband med köp
eller beställning av vara eller tjänst. I sådant
fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta
medgivande lämnar betalaren sitt samtycke
till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt
genomförs.

Curo Riksföreningen för Cancersjuka

Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar
efter det att betalningsmottagaren underrättat
betalaren härom. Betalningsmottagaren har
dock rätt att omedelbart avsluta betalarens
anslutning till Autogiro om betalaren vid
upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig
kontobehållning på förfallodagen eller om det
konto som medgivandet avser avslutas eller om
betalningsmottagaren bedömer att betalaren
av annan anledning inte bör delta i Autogiro.
Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att
avsluta betalarens anslutning till Autogiro i
enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.

Rätten för betalningsmottagaren och
betalarens betaltjänstleverantör att
avsluta anslutningen till Autogiro

Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har
rätt att när som helst återkalla medgivandet
genom att kontakta betalningsmottagaren
eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet
om återkallelse av medgivandet ska för att
stoppa ännu inte genomförda betalningar vara
betalningsmottagaren tillhanda senast fem
bankdagar före förfallodagen alternativt vara
betalarens betaltjänstleverantör tillhanda
senast bankdagen före förfallodagen vid den
tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

Medgivandets giltighetstid, återkallelse

AUTOGIROANMÄLAN Denna del fylls i av dig – klipp av, vik ihop och posta till oss.

 50 kr

 100 kr

Postnr och Ort

 200 kr

 500 kr

Personnummer

Annat belopp: ____________ kr

Jag vill stödja Curo Riksföreningen för cancersjukas arbete genom att bidra med följande belopp
från mitt bankkonto:

 20 kr

MÅNADSGIVARE  Jag vill stödja Curo som månadsgivare via autogiro – se gåvoalternativ nedan.
KVARTALSGIVARE  Jag vill stödja Curo som kvartalsgivare via autogiro – se gåvoalternativ nedan.
Gåvoalternativ per dragning via autogiro:
Namn

Namnunderskrift

Bank eller personkonto (Obs! plusgiro kan inte användas)

E-post

OBS! Alla uppgifter ska vara ifyllda. Var vänlig texta.

Adress
Telefon
Kontoinnehavares Bank
Clearingnr
Ort och datum

Genom att fylla i mina personliga uppgifter godkänner jag att Curo sparar informationen. Jag kan, när jag vill, kontakta Curo och be dem radera uppgifterna.

betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt
betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som
helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom
att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om
behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i
villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren.
Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att
tjänsten i sin helhet avslutas.

Kom ihåg att skriva under! Pengarna kommer att dras från ditt konto den 26:e i respektive månad. För kvartalsgivare görs
dragning den 26:e februari, maj, augusti och november. Ta gärna en kopia av detta dokument för eget bruk innan du skickar iväg det.
MEDGIVANDE TILL BETALNING VIA AUTOGIRO
Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag
från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran
av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag
(”förfallodagen”) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av
personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens
betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens
betaltjänst-leverantör och bankgirocentralen BGC AB för administration av
tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är

