BrandBevægelsens
temadag

Forebyggelse
gennem samarbejde
En temadag med fokus på ældre og brandsikkerhed
Torsdag den 8. november 2007 i Middelfart
Ældre har forhøjet risiko for at dø som følge af en brand. BrandBevægelsen
inviterer til temadag med debat og videnudveksling om problemet.
Op til temadagen gennemfører Brandbevægelsen en kampagne for at få flere
røgalarmer op hos ældre, men røgalarmer er ikke nok. Kommunerne og de
ældres netværk kan gøre en forskel.
PROGRAM for dagen
10.00
Velkomst herunder BrandBevægelsen’s mål og reference til røgalarmkampagnen i ugen. v/ Ralf Dujardin.
10.15
Undersøgelser peger på, at tværsektorielt samarbejde er vejen frem for at nå
risikogrupperne, brand er for snævert, vi skal tænke ulykker som helhed.
v/ Kasper Skov-Mikkelsen, Sikkerhedsbranchen.
10.30
Dødsfald og andre skader som følge af brand.
v/ Martin Reland, Beredskabstyrelsen.
10.50
Brandforebyggelse hos marginaliserede borgere i Randers Kommune.
v/ Beredskabsinspektør Peter Allentoft, Randers Kommune.
11.30
Projektet ”trygge ældre” - et fælles fremstød for brandsikkerhed, faldulykker og
kriminalitet i forhold til ældre.
v/ Brandinspektør Brian Eriksson, Frederiksberg Brandvæsen.
12.15
Frokost.
13.15
Fixar-Malthe, organisering og effekt.
v/ Peter Kovacs, Höganäs Kommune.
13.45
Inddragelse af civilsamfundet i det forebyggende arbejde omkring brandsikkerhed. v/ Gitte Olsen, Ældremobiliseringen.
14.15
Kaffe.
14.45
”Vær Tryg”-projekt om mobilsprinklere og andre brandforebyggende foranstaltninger til støtte for ”længst muligt i eget hjem”.
v/ Projektkoordinator Lone Gaedt, Københavns Kommune.
15.15
Om etablering af samarbejdsprojekter mellem beredskabet, socialforvaltningen
og frivillige organisationer m.fl., herunder præsentation af den nye ”Forebyggelseskogebogen”.
v/ Peter Hofman-Bang, Beredskabsstyrelsen.
15.30
Paneldebat om best-practice og ”hvad nu?”
v/ Kasper Skov Mikkelsen, Sikkerhedsbranchen.
15.55
Tak for i dag.

BrandBevægelsen - forum
for bedre brandbeskyttelse
i Danmark
BrandBevægelsen er et samarbejde
mellem private og offentlige organisationer om at reducere antallet af
omkomne og kvæstede ved brande og
desuden reducere samfundets materielle tab ved brande.
Deltagerne vil opbygge et netværk,
som skal arbejde for forebyggelse
på alle niveauer og for alle grupper i
befolkningen. Ved at samle kræfterne
kan informationen og holdningsbearbejdelsen forbedres.
Netværket vil arbejde for en holdningsændring, så hver enkelt dansker i højere grad bevidstgøres om
brandrisikoen, med den konsekvens,
at den enkelte tager større ansvar for
sig selv og sine omgivelser, når det
gælder forebyggelse og beskyttelse
mod brand.
Netværket vil desuden arbejde for
øget privat/offentlig videnudveksling
og vidensamarbejde.

Tid og sted
Temadagen ‘Forebyggelse gennem
samarbejde’ finder sted torsdag
den 8. november kl. 10.00 på
Kulturøen i Middelfart. Temadagen
afsluttes kl. 16.00.
Pris
Kr. 800 ekskl. moms.
Sådan tilmelder du dig til
temadagen
Send/fax din tilmelding til
BrandBevægelsen
Jernholmen 12
2650 Hvidovre
Fax: 36 34 90 02

BrandBevægelsens første mål er at
reducere antallet af omkomne med 25
procent i 10-året 2005-2015. Det vil
betyde godt 20 færre døde. Antallet af
kvæstede skal også reduceres med 25
procent, og de materielle skader ved
brande skal reduceres mærkbart.

BrandBevægelsen er et frivilligt
samarbejde uden en fast organisation,
men med en styregruppe med repræsentanter fra de nævnte organisationer. Enhver organisation, der mener
at kunne bidrage til formålet, kan
tilmelde sig.

BrandBevægelsen består af følgende
organisationer:

BrandBevægelsen har sekretariat hos
SikkerhedsBranchen.
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Dansk Brandsikringsforening
Beredskabsstyrelsen
Sikkerhedsstyrelsen
Bygningsinspektørforeningen
VABA – Vagt- og alarmbranchens
Arbejdsgiverforening
DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
Rigspolitiets kriminaltekniske
afdeling
Københavns Brandvæsen
SikkerhedsBranchen
Beredskabsforbundet
BYG, DTU
Dansk Forening for Passiv Brandsikring
Foreningen af Kommunale Beredskabschefer
Forsikring & Pension (F&P)
Københavns Politi, Afdeling ABrand.

Tilmelding til temadagen
’Forebyggelse gennem samarbejde’
Torsdag den 8. november 2007
Navn på deltager 1
Navn på deltager 2
Firma
Adresse
Postnr. og by
E-mail
Tlf.
EAN nr.
Evt. kontostreng
Ref. nr. eller lign.

Jernholmen 12, 2650 Hvidovre
Tlf.: 36 34 89 30, Fax: 36 34 90 02
www.brandbevaegelsen .dk
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