Vejledning til indsamlere
Kræftens Bekæmpelses landsindsamling 29. marts 2020
Få gode råd med på ruten!

Kære indsamler!
Tak fordi du har meldt dig som indsamler til Kræftens Bekæmpelses landsindsamling 29. marts 2020.
Hver 3. dansker får kræft, derfor bliver mange af os berørt på et eller andet tidspunkt i vores liv. Det
er enten som patient, pårørende eller efterladt. Kræftens Bekæmpelses arbejder for et liv uden
kræft. Du kan vise din grund til at samle ind ved at skrive på et flag, som du får udleveret sammen
med dit indsamlermateriale, og bære det, mens du samler ind. Det kan for eksempel være ”For min
søster”, ”Fordi jeg er i live” eller andet. Du bestemmer selv, om du vil skrive på et flag og om du vil
bære det.
God tur!

Din rute
Du får en rute af din lokale indsamlingsleder. Alle husstande på din rute skal have besøg af dig. Du
skal kun besøge de husstande, der er nævnt på ruten. Hvis du har lyst, er du velkommen til at gå
flere ruter. Det aftales med indsamlingslederen.

Indsamlingstilladelse på tog- og busstationer
Hvis du skal samle ind på en tog-, bus- eller metrostation, skal du have en særlig tilladelse med dig.
Du får tilladelsen af din indsamlingsleder.

I døren
Når døren bliver åbnet, kan du f.eks. sige ”Goddag, jeg kommer fra Kræftens Bekæmpelse. Kunne du
tænke dig at give et bidrag?” Vi takker for alle bidrag, store som små, og respekterer selvfølgelig et
nej.

Ingen kontanter? Ingen problem!
Der kan betales med MobilePay, sms, girokort og bankoverførsel.
Betalingsmulighederne står på husstandsfolderen og din bøtte.

En folder til alle
• Alle husstande skal have en folder – både dem som giver et bidrag og dem som ikke er hjemme. I
folderen kan du læse om vores arbejde og hvad pengene går til.



Hvis der ikke er nogen hjemme, skal du aflevere både en folder og et girokort.
Folderen og girokort skal puttes helt ind i postkassen/ brevsprækken. Materialet må ikke lægges
på dørmåtten eller stikke ud af postkassen, da det kan signalere, at der ikke er nogen hjemme –
og dermed friste indbrudstyve
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Nej tak til reklamer?
Kræftens Bekæmpelses materiale er oplysningsmateriale og ikke reklame. Derfor må folder og
girokort gerne afleveres til husstande med nej tak til reklamer.

Efter indsamlingen
Når du har afsluttet din rute, afleverer du indsamlingsbøtten på det optællingssted, du fik oplyst, da
du hentede bøtten og materialerne.

Du er forsikret
Som indsamler er du dækket af Kræftens Bekæmpelses forsikring. I tilfælde af skade skal du kontakte
din indsamlingsleder. Hvis du bliver skadet af en hund eller af en bil, er det ejerens ansvarsforsikring,
der dækker. Husk at få navn og kontaktoplysninger på modparten samt på eventuelle vidner.

Undgå rygning på ruten
Vi henstiller til, at du ikke ryger på ruten.

Nytter det?
Ja, for et hvert bidrag er med til at gøre en forskel. Hvert år får 37.745 danskere kræft, mens knap
294.000 danskere lever med kræft. Kræftens Bekæmpelse er klar til at hjælpe dem og deres
pårørende med gratis rådgivning og patientstøtte over hele landet. Takket være indsamlede midler
uddelte Kræftens Bekæmpelse i 2017 ca. 410 mio. kr. til kræftforskning. Oplysningsarbejdet har også
en virkning. Forskning viser, at 4 ud af 10 kræfttilfælde kan forebygges ved ændring i livsstil.

Hvad går pengene til?
Forskning 62%
Patientstøtte 17%
Forebyggelse & Oplysning 18%
Administration 3%

Om Kræftens Bekæmpelse
Kræftens Bekæmpelse er Danmark største sygdomsbekæmpende organisation og Danmarks største
patientforening.
Foreningens tre hovedområder er forskning, forebyggelse samt rådgivning og støtte til
kræftpatienter og deres pårørende. Kræftens Bekæmpelse blev grundlagt i 1928.
Kræftens Bekæmpelse har lokalforeninger over hele landet og styres gennem et repræsentantskab
af en hovedbestyrelse, et forretningsudvalg samt et præsidium.

Flere spørgsmål?
Kontakt din indsamlingsleder, se på www.indsamling.dk eller ring på 35 25 75 00. Tak for din hjælp og god tur!
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