Stöd vårt arbete
– din gåva gör
skillnad!

Ett bra liv för
alla reumatiker
och lösningen på
reumatismens gåta
Framgångsrik forskning har bidragit till effektiva
behandlingar som ger många människor med reumatiska
besvär en lättare vardag. Men ännu återstår många
utmaningar och reumatism är fortfarande en olöst gåta.
I Sverige lever mer än en miljon barn och vuxna med en reumatisk sjukdom.
Många lever med smärta, trötthet och nedsatt rörlighet på grund av sin sjukdom,
som i vissa fall till och med kan vara livshotande. Varje år insjuknar drygt 200
barn i barnreumatism. Ännu saknas botemedel, men studier visar att det med
rätt behandling går att lindra symptomen och i vissa fall till och med bromsa
sjukdomsutvecklingen. Vi arbetar aktivt för en bättre och mer tillgänglig vård för
de som behöver den.

Kunskap, påverkan, forskning och stöd
Reumatikerförbundet är en medlemsorganisation som arbetar för att tillvarata
reumatikers intressen. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen
på reumatismens gåta. För att närma oss visionen arbetar vi med kunskapsspridning, påverkansarbete, forskningsfinansiering och olika former av stöd till
människor som berörs av reumatisk sjukdom.

Reumatikerförbundets anslag är en viktig del i forskarnas kamp för att lösa
reumatismens gåta. Vi är, näst efter staten, den största enskilda givaren i Sverige
till den reumatologiska forskningen. Det är möjligt tack vare alla våra givare som
till största delen består av privatpersoner.
Vi välkomnar även stöd från företag och organisationer som vill hjälpa till i
kampen mot reumatism.

Fakta om Reumatikerförbundet
Reumatikerförbundet grundades 1945 och är idag
Sveriges största medlemsorganisation för personer
med reumatisk sjukdom eller annan sjukdom i
rörelseorganen. Vi består av 172 lokalföreningar
indelade i 24 distrikt och har nära 50 000
medlemmar spridda över hela landet. I förbundet
ingår även tre riksföreningar: Riksföreningen
Småkärlsvaskuliter, Riksföreningen för Systemisk
Skleros, och Riksföreningen för SLE.
Reumatikerförbundet har ett nära samarbete
med Unga Reumatiker som arbetar aktivt för barn,
ungdomar och unga vuxna upp till 32 år med
reumatisk sjukdom.
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Hjälp oss att besegra
reumatism!
Du kan också vara med och bidra till ett bättre liv för alla
reumatiker och lösningen på reumatismens gåta. Genom
att ge en gåva gör du en värdefull insats för reumatiker och
förbundets viktiga arbete.
Det finns flera sätt att stödja vårt arbete, välj det sätt som passar dig bäst.

Bli månadsgivare
Som månadsgivare hjälper du kontinuerligt till att förbättra livet för alla
reumatiker. Ett litet bidrag varje månad kan göra stor skillnad över tiden.

Ge en minnes- eller hyllningsgåva
Hedra minnet av en närstående eller hylla någon som fyller år genom en gåva till
Reumatikerförbundet. När du ger en minnes- eller hyllningsgåva skickar vi ett
vackert minnesblad eller gratulationskort direkt till mottagaren.

Skänk din aktieutdelning
Alla privatpersoner, och även ägare av fåmansbolag, kan skattefritt skänka
sina aktieutdelningar till skattebefriade ideella organisationer med allmännyttiga ändamål. Skänker du din aktieutdelning till Reumatikerförbundet ökar
värdet av din gåva med hela 40 procent eftersom den är skattebefriad.

Tänk på oss i ditt testamente
Du kan testamentera tillgångar till Reumatikerförbundet, till exempel kontanter,
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värdeföremål, fondandelar och fastigheter. Reumatikerförbundet är befriat
från skatt på ränteintäkter och kapitalvinster. Det innebär att gåvan du
testamenterar går direkt till vårt viktiga arbete.

Starta din egen insamling
Starta en egen insamling själv, gå ihop med några vänner, eller varför inte få med
hela företaget. En egen insamling är också ett bra sätt att sprida information
vidare till andra människor som vill hjälpa till.

Så här ger du en gåva
Ge din gåva på reumatiker.se eller direkt via
Bankgiro 900-3195
Plusgiro 90 03 19-5
Swish 123 900 31 95
Tack för att du vill vara med och bidra till vårt livsviktiga arbete!

Kontakta oss
Du är alltid varmt välkommen att ringa oss med frågor om
hur du kan stödja oss. Ring oss på 08-505 805 00 eller maila
givarservice@reumatiker.se.
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Därför stödjer vi
Reumatikerförbundet
”Reumatism är både smärtsamt och i många fall
begränsande för individen, men inom forskningen
görs det framsteg. Cliens vill givetvis bidra till att
den utvecklingen fortsätter och därför väljer vi att
stödja Reumatikerförbundet”
Lena Wallenius, VD, Cliens Kapitalförvaltning

”Jag har en son som har Systemisk barnreumatism.
För mig är det självklart att stödja Reumatikerförbundets viktiga arbete. Jag vet att det finns fler
barn och föräldrar som kommer att få gå igenom det
som vår familj fick gå igenom. Så jag ger Reumatikerförbundet mitt stöd i hopp om att det ska kunna
göra skillnad för andra i samma situation”
Jonas Rosén, Blomsterhandlare från Vittsjö

”Jag började få ont när jag var i sexårsåldern.
Det tog ända tills att jag var tolv år innan jag fick
min diagnos. Sedan dess har jag använt 8 olika
mediciner, varit sövd 48 gånger, fått över 200
kortisoninjektioner och blivit opererad 3 gånger.
Okunskapen om reumatiska sjukdomar är stor och
behovet är stort av mer forskning. Självklart stödjer
jag Reumatikerförbundet!”
Nicole Falciani, bloggare och modell
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Tryggt givande
Reumatikerförbundet har 90-konto, vilket innebär att vi uppfyller de krav som
Svensk Insamlingskontroll har formulerat för insamlingsorganisationer. För att
beviljas ett 90-konto krävs att minst 75% av intäkterna går till ändamålet och
högst 25% får användas till kostnader för insamling och administration.
Vi är också medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) som
arbetar för etisk och professionell insamling bland allmänheten. Vi följer FRII:s
kvalitetskod och redovisar våra kostnader enligt FRII:s styrande riktlinjer.
Som givare kan du känna dig trygg i vetskapen om att din gåva används på
rätt sätt.
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Kunskap, handlingskraft och gemenskap
Reumatikerförbundet är en medlemsorganisation som
arbetar för att tillvarata reumatikers intressen. Vår vision är
ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens
gåta. För att nå dit arbetar vi med kunskapsspridning,
påverkansarbete, forskningsfinansiering, och olika former
av stöd till människor som berörs av reumatisk sjukdom.

Bli medlem
Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till en
gemenskap med andra i liknande situation. I medlemskapet
ingår dessutom en mängd olika förmåner, bland annat
aktiviteter och föreläsningar samt vår medlemstidning
Reumatikervärlden direkt hem i brevlådan. Bli medlem på
reumatiker.se. Välkommen!

Stöd oss – ge en gåva
Stöd vår vision om ett bra liv för alla reumatiker och lösningen
på reumatismens gåta. Läs mer om vårt insamlingsarbete på vår
webbplats. Din gåva gör skillnad!
BG 900-3195

reumatiker.se

PG 90 03 19-5

Swish 123 900 31 95

