Skadeforebyggende
forum

Samarbeid for økt trygghet

Skafor er en uavhengig, ideell organisasjon
og et nasjonalt kontakt-, formidlings- og
samarbeidsorgan. Målet er å forebygge
ulykker og fremme skadeforebyggende
arbeid, gjennom informasjons- og
samarbeidstiltak.
Ulykker er den vanligste årsaken til dødsfall for personer under 45 år, og mer enn
600.000 søker legehjelp for skader hvert år.
De fleste ulykker skjer i hjem og nærmiljø,
og mange kan forebygges. Færre ulykker
vil gi en solid helsegevinst i befolkningen
og spare samfunnet for store kostnader.
Skafor har etablert et unikt nettverk på
tvers av fag og sektorer. Fem innsatsområder danner basis for virksomheten:
sikkerhet for barn og eldre, drukningsforebygging, lokalt skadeforebyggende
arbeid gjennom «Trygge lokalsamfunn»
samt registrering og bruk av skadedata.
Som medlem får din kommune / organisasjon tilgang til kunnskap, møteplasser,
nettverk, modeller og verktøy som vil bidra
til en tryggere hverdag. Dere blir med i et
engasjert fagfellesskap og bidrar til å styrke
Skafors innsats og påvirkningskraft.
For mer informasjon se www.skafor.org

Velkommen til
samarbeid!
SOM MEDLEM FÅR DU:
• Nyhetsbrev med oppdatert informasjon
• Gratis deltagelse på møter og seminar
• Invitasjoner til konferanser og deltakelse
i prosjekter og tiltak.
• Tilgang til et kunnskapsnettverk på tvers
av tradisjonelle skillelinjer
• Bedre grunnlag for det egne arbeidet
• Synliggjøring av egne tiltak og prosjekter
som en del av en større helhet
• Sjekklister, brosjyrer og annet materiell
• Større gjennomslagskraft lokalt
• Samarbeidsmuligheter med nye partnere
• Tilgang til internasjonale kontakter
Vi har et eget nettverk for kommunemedlemmer som møtes jevnlig.
HVEM KAN BLI MEDLEM?
Kommuner, institusjoner, organisasjoner og
private virksomheter. Vi har ikke personlige
medlemmer.
HVA KOSTER MEDLEMSKAP?
Medlemskap koster kr 1.500 pr år.
Kontingenten fastsettes av årsmøtet.
HVORDAN BLI MEDLEM?
Send følgende opplysninger til
post@skafor.org:
• Navn på organisasjonen
• Navn på kontaktperson
• Postadresse
• E-postadresse
• Faktureringsopplysninger
Skadeforebyggende forum
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