Vi finns för unga vuxna som
lever med eller nära cancer.

Vi finns.
Vi finns här, mitt i vardagen och närmare än många tror.
Vi är de unga, som var på väg ut i livet.
Vi är vännerna, syskonen och föräldrarna.
Vi är de som älskar.
Vi är den oroliga själen som söker mening.
Vi är axeln att luta sig emot.
Vi finns när marken skakar och allt förändras.
Vi faller tillsammans och vi lyfter tillsammans.
Vi skingrar mörkret, tänder ljuset och väcker glädjen.
Vi hittar hoppet, ställer in kompassen och håller varandra i handen.
Vi finns där, varje steg på vägen.
Vi är de som lever med cancer. Och vi har något som ger
kraften att fortsätta dag efter dag: vi har varandra.

Det är därför vi finns.

Vi finns när
marken skakar och
allt förändras.
Ung Cancer är en ideell, fristående
organisation som är politiskt och religiöst
obunden. Vi finns till för unga vuxna som
själva drabbats eller lever nära någon som
drabbats av cancer och är mellan 16 till 30 år.
Ung Cancer finns till för sina medlemmar genom att ge
psykosocialt stöd och fylla det gap som ofta uppstår mellan
livet på sjukhuset och livet utanför. Vi skapar mötesplatser
och möjligheter till gemenskap i en tid då det är lätt att känna
sig ensammast i världen. Vi ger ekonomiskt stöd till de som
på grund av cancern har svårt att få ekonomin att gå ihop. Vi
stöttar våra medlemmar i deras rehabilitering och skapar vägar
vidare. Vi informerar om unga vuxna cancerberörda för att
bekämpa fördomar, minska rädsla och inspirera till förändring.
Vi debatterar frågor som berör vår målgrupp för att nå
förändring i vården och i samhället.
Det är vi som säger Fuck Cancer och har sedan 2012 sålt våra
Fuck Cancer-armband. Sedan dess har även Fuck Cancer och
dess logotyp varit varumärkesskyddade, vilket innebär att det
bara är vi som får använda det i tryck och som namn på event.

FÖR UNGA VUXNA

Att drabbas av
cancer eller tvingas
se på när någon du
älskar drabbas av
cancer sätter djupa
spår. Inte minst när
du är ung.
Vi är tusentals medlemmar som har gått eller går
igenom samma sak. Vi finns där när marken skakar och
allt förändras. Vi finns där, varje steg på vägen och
tillsammans ger vi varandra stöd, tröst och gemenskap.

FÖR UNGA VUXNA

Ingen
lyssnar,
ingen
ser mig
När ingen lyssnar ger
Ung Cancer dig en röst.

Jag
behöver
prata
med
någon

Vi berättar våra medlemmars
berättelser, kämpar för unga
vuxna cancerberörda och visar
hur det är att vara vän, syskon
och förälder när marken
skakar och allt förändras.

Jag
känner
mig
ensam
Ung Cancer har
tusentals medlemmar
i liknande situation.
Via våra Facebookgrupper
och fysiska mötesplatser
kan du hitta andra att dela
dina tankar och känslor med.
Vi finns för varandra och det
ger oss kraft att fortsätta.

Tankarna kan bli
många när cancern
drabbar dig eller
någon du älskar.
Därför hjälper Ung
Cancer till att betala för
psykologsamtal och
anordnar rehabiliteringsläger. Tillsammans skingrar
vi mörkret, tänder ljuset
och väcker glädjen.

Jag
vill börja
träna
Att träna och vara
aktiv kan vara ett
viktigt hjälpmedel
när cancern skapar
fysiska besvär eller
ångest.

Jag
är
pank

Genom Ung Cancer
kan du få hjälp med ett
gymkort eller delta i ett
rehabiliteringsläger.
Tillsammans ställer vi in
kompassen och håller
varandra i handen.

Cancer drabbar inte
bara kropp och själ.
Det kan också slå hårt
mot din ekonomi.
Därför kan du få ekonomiskt
stöd genom Ung Cancers
stipendium. Vi vägleder
också dig genom djungeln av
myndigheter och sjukvård. Vi
finns här, varje steg på vägen.

STÖD OSS

40% av unga vuxna
cancerberörda
har behövt leva på
sparpengar, 15%
har tvingats arbeta
sjuka och 25% har
antingen fått flytta
hem till föräldrarna
eller belånat sig.*
Att få problem med ekonomin är bara en av de situationer
som kan uppstå när man är ung och drabbas av cancer.
Ung Cancer finns för de unga vuxna cancerberörda som har
det allra värst ekonomiskt, när samhället inte gör det. Ung
Cancer ger ekonomiskt stöd till de unga vuxna som inte har
råd med hyran, mediciner eller proteser och peruker.
*Ur Ung Cancers rapport ”De unga bakom cancern”

STÖD OSS

Din hjälp är livsviktig
för att vi ska kunna
fortsätta finnas.
Med din hjälp kan Ung Cancer se till att ingen ung vuxen känner sig
ensam, behöver arbeta sjuk eller leva på sparpengar. Som givare eller
stödföretag finns ni där för unga vuxna som behöver stöd i en
tid när samhället sviker.

Hur kan jag hjälpa till...
...som privatperson?
Bli månadsgivare
Swisha en gåva till 9005745
Ge en högtidsgåva
Ge en minnesgåva
Starta en egen insamling
Köpa ett Fuck Cancerarmband

...genom ett
företag, en förening
eller organisation?
Bli stödföretag
Bli ambassadör
Bli återförsäljare
Köpa företagsarmband
Boka en företagspärlning
Boka en föreläsning av en
av våra medlemmar

>> På ungcancer.se hittar du mer information om alla sätt du kan hjälpa till på.

Tack för att du ser till att ingen ung vuxen
behöver gå igenom cancerresan ensam!
Tillsammans med dig gör vi skillnad, här och nu.

TELEFON
072-19 46 104
E-POST
info@ungcancer.se
HEMSIDA
ungcancer.se
GÅVOSHOP
ungcancer.se/shop

SOCIALA MEDIER
ungcancer
BG/SWISH
90 05 745
ORG NUMMER
802456-7763

Swisha din gåva till 90 05 745 eller besök
ungcancer.se för fler sätt att ge ditt stöd.

