Donation till Barncancerfondens satsning
på nationellt syskonstöd
Stockholm, den 9 juni 2011
När barn drabbas av cancer blir det en stor påfrestning för hela familjen. Ofta kommer
syskonen i kläm. Därför valde medarbetarna på KPMG att donera pengarna från årets
välgörenhetsinsamling till Barncancerfondens satsning på nationellt syskonstöd.
Syskonstödjarnas uppgift är att ge stöd till syskon till barn som har drabbats av cancer, och
verksamheten finns idag på tre av sex barncanceravdelningar. I och med KPMGs gåva utökas
verksamheten till att finnas över hela landet.
Under 2010 utformade KPMG ett nytt årligt donationsprogram där
medarbetarna är delaktiga och bestämmer var donationen ska gå. De
anställda får rösta på fyra välgörenhetsprojekt som väljs ut i
samarbete med organisationen Social Initiative. I år valde
medarbetarna på KPMG att stödja Barncancerfondens satsning på
nationellt syskonstöd.
”Det är ett oerhört fint projekt och vi är stolta över att kunna vara
med och bidra. Barncancer-fondens arbete ligger oss varmt om hjärtat och det är andra året våra
medarbetare har önskat att det är just till Barncancerfonden företagets bidrag ska gå”, säger Helen
Willberg, vd för KPMG Sverige.
Syskonstödjarnas jobb är att ge syskon till cancersjuka barn egen tid och egna aktiviteter i samband
med att syskon är under cancerbehandling. Utbildad personal hjälper barnen i en situation som annars
inte omfattas av landstingens resurser. Barncancerfondens syskonstödjare finns idag på Drottning
Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg, på Universitetssjukhuset i Lund och på Norrlands
Universitetssjukhus i Umeå.
”Sjukdomstiden innebär mycket stora påfrestningar inte bara för det drabbade barnet utan för hela
familjen. Tiden och omsorgen för syskon till den drabbade räcker sällan till för att svara på deras
frågor och hantera deras tankar. KPMGs donation på över 800 000 kronor gör att vi nu utökar
verksamheten till alla barncancercenter i Sverige och tanken är att göra syskonstödet permanent”,
säger Olle Björk, Barncancerfondens generalsekreterare.
En gång om året röstar medarbetarna på KPMG fram ett företagsgemensamt samhällsprojekt att
investera i. Till det framröstade projektet har medarbetarna möjlighet att skänka privata pengar, för
varje krona de skänker så skänker KPMG två. Oavsett hur mycket som samlas ihop garanterar KPMG
en bottenplatta på en halv miljon kronor.
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