
Nabohjælp 

Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden 



Baggrund for 
kampagnen 
 
• 45.000 indbrud om 
året 
 
• Danmark indtager en 
kedelig andenplads i 
Europa, når det gælder 
indbrud i private hjem.  
 
• Nabohjælp virker og 
kan forhindre op til 
hvert 4. indbrud 
 

• Nyt Logo – klart 
signal 
 
 
 
 
 

Presenter
Presentation Notes
Nabohjælp er blevet moderniseret/genskabt og det har vi gjort, fordi det kan øge effekten af Nabohjælpen. Med Nabohjælp kan vi som borgere være med til at påvirke antallet af indbrud i Danmark, som vi jo desværre har rigtig mange af.Som I kan se har Nabohjælp fået et nyt logo. Der er en simpel grund til dette. Det gamle skilt/logo med de glade skorstene, der giver hinanden hånden er ikke længere tidssvarende og sender også et mindre klart signal. Det gør det nye derimod. Her er et hus, der holder øje. Dertil kan det nye logo i højere grad kan afkodes på andre sprog, selvom man ikke kender det danske. Men moderniseringen handler langt fra om et logo alene og ny indpakning. Det handler om at øge effekten af Nabohjælp gennem handling bag ”mærkningen”/skiltningen. Vi er allerede rigtig mange der nabohjælper, når vi tager på ferie. Men der er også mange af os, der ikke har fået det sat i system. Så nogen gange Nabohjælper vi - og andre gange glemmer vi det måske. Vi skal derfor fortsætte det vi gør, men vi skal blive lidt bedre til at gøre det. 



Presenter
Presentation Notes
Tilmelding er omdrejningspunkt for Nabohjælpen. Det kan man gøre gennem hjemmeside, APP/smartsphones og almindelige mobiltelefonerOg tilmeldingen er vigtig! Hvis vi vil sige noget om effekten af Nabohjælp - og det vil vi gerne. Indtil nu har vi ikke haft nogen ide om, hvor i landet vi har haft nabohjælpsnetværk. Vi har delt klistermærker ud til højre og venstre. Nu kan man kun få mærkningen ved at tilmelde sig hos Det Kriminalpræventive Råd. Med tilmeldingen får man også den nye gratis service stillet til rådighed – det digitale system - som kan være med til at gøre det lettere at vedligeholde nabohjælpen og sikre, at det sker systematisk.  Så ved tilmelding får man, udover at få tilsendt de nye klistermærker, velkomstbrev, folder og postkort med posten, adgang til den her serivce, som er en privat side, hvor man kan tilføje de naboer, som man gerne vil nabohjælpe med, i sit eget, private nabohjælpernetværk. Her kan i dele ferieoplysninger og mHvis sikkerhedsspørgsmål opstår:Så er systemet baseret på samme teknologi som netbanker og brugeren af systemet bliver valideret både på SMS, E-mail og adressen. Hvordan kommer man i gang? Man finder www.nabohjælp.dk på computeren eller på sin smartphone og trykker på den røde tilmeldingsknap.



Presenter
Presentation Notes
Når man har oprettet en profil skal man tilføje nabohjælpere – det gør man enten ved at invitere dem via sms eller e-mail inde under siden ”Dit netværk”. Det giver 



 Side 5 

Danskerne gør det allerede… 

 
71 pct. har allerede  
 uformel nabohjælp 
 
74 pct. vil gerne  
 organiseret nabohjælp 
 
67 pct. ved ikke, hvordan  
 man kommer i gang 
 

…men det gode arbejde skal 
effektiviseres 

Presenter
Presentation Notes
Med det nye Nabohjælp får danskerne et gratis digitalt værktøj til at organisere deres nabohjælp 
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