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Inddragelse af civilsamfundet i det forebyggende Inddragelse af civilsamfundet i det forebyggende 

arbejde omkring brandsikkerhed.arbejde omkring brandsikkerhed.

Portræt af Portræt af Ældremobiliseringen Ældremobiliseringen 

og vores mulighederog vores muligheder

v/Gitte E. Olsenv/Gitte E. Olsen



Hvem er Ældremobiliseringen?Hvem er Ældremobiliseringen?

�� Et samarbejde mellemEt samarbejde mellem::

Omsorgsorganisationernes Omsorgsorganisationernes 
Samråd,Samråd,

Pensionisternes Samvirke,Pensionisternes Samvirke,

Den fynsk/jyske Sammenslutning Den fynsk/jyske Sammenslutning 
af Pensionistforeninger,af Pensionistforeninger,
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af Pensionistforeninger,af Pensionistforeninger,

Sammenslutningen af Sammenslutningen af 
Pensionistforeninger i Danmark,Pensionistforeninger i Danmark,

LO Faglige SeniorerLO Faglige Seniorer

�� Organisation, der er startet i 1992Organisation, der er startet i 1992

�� En organisation, der repræsenterer En organisation, der repræsenterer 
ca. 430.000 ældre fordelt på 1.200 ca. 430.000 ældre fordelt på 1.200 
klubber og foreningerklubber og foreninger



ÆldremobiliseringenÆldremobiliseringen

Projekter:
�Ældres trivsel lokalt

Ældrepolitik:
�Møder med politikerne, 

i Folketinget, KL, m.fl.

�Kommentarer til lovgivningen,
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�Ældres trivsel lokalt
�Frivillig på arbejdet
�Datastueprojektet
�Op af stolene
�Tryghedsnettet
�Respekt mand!

�Kommentarer til lovgivningen,
fx høringssvar

�Deltagelse i div. arbejdsgrupper:
� Netsikker nu! kampagnen
� E2
� Institut for Menneskerettigheder
� ÆldreForum
� Ældreboligrådet
� Om ”Frit valg”, ”Magtanvendelse”
og meget andet

GoO april 2006



Hvad vil vi opnå med projekterne?Hvad vil vi opnå med projekterne?

Vi vil bl.a.:Vi vil bl.a.:

�� gøre det sjovere at være gøre det sjovere at være 
ældreældre

�� styrke fællesskabetstyrke fællesskabet

sikre ældres mulighed for sikre ældres mulighed for 

4

�� sikre ældres mulighed for sikre ældres mulighed for 
fortsat at deltage i fortsat at deltage i 
debattendebatten

�� men ikke mindst men ikke mindst 
forebygge og forebygge og 
bekæmpe ensomhedbekæmpe ensomhed



Hvad kan vi arbejde med?Hvad kan vi arbejde med?

Det er meget forskelligtDet er meget forskelligt..

I ”Ældre hjælper Ældre/Ældres I ”Ældre hjælper Ældre/Ældres 

trivsel lokalt” arbejder trivsel lokalt” arbejder 
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trivsel lokalt” arbejder trivsel lokalt” arbejder 

�� 274 grupper274 grupper med med 

�� ca. ca. 3500 frivillige3500 frivillige medmed

�� 6565 forskellige  forskellige  

aktiviteter/aktiviteter/formerformer for hjælpfor hjælp

�� til glæde for sig selv og mere til glæde for sig selv og mere 

end end 13.000 brugere13.000 brugere/modtagere /modtagere 



Men hvad har alt dette med Men hvad har alt dette med 

brand og civilsamfundet at gøre?brand og civilsamfundet at gøre?

�� Ældremobiliseringen er en samfundsbevidst Ældremobiliseringen er en samfundsbevidst 
organisation, der gerne vil hjælpe de svageste.organisation, der gerne vil hjælpe de svageste.
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�� Vi er alle en del af civilsamfundet, men de  Vi er alle en del af civilsamfundet, men de  
frivillige udgør en særlig gruppe i civilsamfundet.frivillige udgør en særlig gruppe i civilsamfundet.



Ældremobiliseringens Ældremobiliseringens 

miniundersøgelse fra oktober 2004miniundersøgelse fra oktober 2004
�� Undersøgelsen omfattede 87 personer (26 fra Jylland, 20 fra Undersøgelsen omfattede 87 personer (26 fra Jylland, 20 fra 

Sjælland, 41 fra København). Der var tale om delegerede i en af Sjælland, 41 fra København). Der var tale om delegerede i en af 

organisationerne, dvs. meget friske ældreorganisationerne, dvs. meget friske ældre..

Ca. 41 % af disse havde ikke installeret en Ca. 41 % af disse havde ikke installeret en 
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�� Ca. 41 % af disse havde ikke installeret en Ca. 41 % af disse havde ikke installeret en 
røgalarm i hjemmet. Heraf oplyste 61 %, at de røgalarm i hjemmet. Heraf oplyste 61 %, at de 
ikke selv kunne installere en alarm.ikke selv kunne installere en alarm.

Det er bekymrende, fordi :Det er bekymrende, fordi :



FORDIFORDI

�� 6767--7979--årige har dobbelt så stor risiko for at omkomme i årige har dobbelt så stor risiko for at omkomme i 

brand som den øvrige befolkning. brand som den øvrige befolkning. 

�� 8080--årige og derover har 5 gange så stor risiko for at årige og derover har 5 gange så stor risiko for at 

omkomme i brand som den øvrige befolkning. omkomme i brand som den øvrige befolkning. 
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omkomme i brand som den øvrige befolkning. omkomme i brand som den øvrige befolkning. 

�� Personer over 65 år har færrest røgalarmer og har Personer over 65 år har færrest røgalarmer og har 

sværest ved at vedligeholde dem. sværest ved at vedligeholde dem. 

�� Kun godt halvdelen af 65+årige har røgalarmer i Kun godt halvdelen af 65+årige har røgalarmer i 

boligen mod 64 % af befolkningen som helhed. boligen mod 64 % af befolkningen som helhed. 

Tallene stammer fra Beredskabsforbundets undersøgelse fra 2005Tallene stammer fra Beredskabsforbundets undersøgelse fra 2005



Hvordan kan civilsamfundet inddrages i det forebyggende arbejde Hvordan kan civilsamfundet inddrages i det forebyggende arbejde 

omkring brandsikkerhed?omkring brandsikkerhed?

På baggrund af disse tal har Ældremobiliseringen På baggrund af disse tal har Ældremobiliseringen 
i en årrække arbejdet med at finde metoder til at i en årrække arbejdet med at finde metoder til at 
udbrede røgalarmerne ved hjælp af:udbrede røgalarmerne ved hjælp af:
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udbrede røgalarmerne ved hjælp af:udbrede røgalarmerne ved hjælp af:

�� Artikler i medlemsbladeneArtikler i medlemsbladene

�� Påvirkning af vores frivillige, fx på kurser og via Påvirkning af vores frivillige, fx på kurser og via 
”Sidste nyt””Sidste nyt”



Hvem har ansvaret?Hvem har ansvaret?

�� Os selvOs selv

�� FamilienFamilien

VennerVenner
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�� VennerVenner

�� Andre, fx den frivillige Andre, fx den frivillige 

verdenverden

�� Det offentligeDet offentlige



65 forskellige aktiviteter eller former 65 forskellige aktiviteter eller former 

for hjælpfor hjælp

Tilbudene er meget forskellig, Tilbudene er meget forskellig, 

fx tilbydes:fx tilbydes:

�� værktøjskasser m/u   værktøjskasser m/u   

ledsagerledsager
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�� stolemotion  stolemotion  

�� samtaletræning samtaletræning 

�� computerundervisning og computerundervisning og 

meget mere.meget mere.

”Med risiko for venskab””Med risiko for venskab”



De frivillig kommer derfor langt De frivillig kommer derfor langt 

omkringomkring
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