Om Norsk Folkehjelp
Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Våre fire
hovedaktiviteter er basert rund langsiktig utviklingsarbeid, mine- og eksplosivrydding
internasjonalt, sanitet og redningstjeneste nasjonalt og flyktning, asyl og integreringsarbeid
nasjonalt. Vi er aktive i mange berørte land.
Nasjonalt er Norsk Folkehjelp en del av redningstjenesten. I Norge har vi ca. 100 lokallag
hvor mye av driften er tuftet på frivillighet. Sanitetstjenester og redningsarbeid er noe av det
som står i fokus. Søk av savnede, redningsoppdrag, sanitetstjenester og påskeberedskap er
noen av de tjenestene vi bistår det offentlige med. Ved å kjøpe, eller videreselge våre
produkter er dere automatisk med på å støtte lokale sanitetslag rundt om i Norge.
Vi er også til stede med sanitet må mange idrettsarrangementer og konserter/festivaler.
Vårt dugnadskonsept
Norsk Folkehjelps dugnadskonsept er utviklet med tanke på flere ting. Enten dere er et
idrettslag, en skoleklasse, et musikkorps eller en russebuss vil vårt konsept gi dere gode
inntektsmuligheter uten noen risiko.
Samtidig er dere med og støtter opp om det viktige arbeidet våre lokallag utfører.
Inntekter via dugnad
Vårt dugnadskonsept har vært flittig benyttet av skoler, idrettslag og russ i mange år.
Førstehjelpsutstyr er et fornuftig og nyttig produkt for de fleste av oss! Våre løsninger passer
for de fleste situasjoner. Enten du har hytte, bil, båt eller er på farten det alltid lurt og ha med
seg litt førstehjelpsutstyr. Mange har vel også litt mangelfullt utstyr hjemme!
Vi har satt sammen noen ulike pakker som dekker de fleste situasjoner. Våre
førstehjelpspakker er den perfekte gaven til de du bryr deg om!
Ved å benytte dere av dette støtter dere Norsk Folkehjelp, samtidig som dere skaffer
inntekter til egen klubb/forening.
Vi gir 40 % av salgssummen og gratis frakt!
Det er et konsept som relativt lett finansierer russebussen, skoleturen eller reisen til en
fotballcup! Med en fortjeneste på hele 40 % (45 % dersom dere bestiller for over kr. 20.000,-)
og gratis frakt er det gode penger å tjene.
Hvem trenger førstehjelpsutstyr?
… vi kan raskt konkludere med at ALLE trenger det.
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Vi skader oss der vi oppholder oss mye. I alle aldersgrupper dominerer hjemmeulykker,
skole-, og fritidsulykker. Særlig for de minste barna og for eldre oppstår de fleste skader i
hjemmet. I aldersgruppen 15 - 24 år er det mange sport- og treningsskader. Trafikkulykkenes
andel varierer fra 11 prosent i aldersgruppen 15 - 24 år, og 3 prosent i den eldste
aldersgruppen.
For personer i yrkesaktiv alder oppstår en stor del av skadene på arbeidsplassen, men det
forekommer likevel flere skader i hjemmet enn i yrkeslivet.

De vanligste skadene:

Førstehjelpsutstyr bør være tilgjengelig der man ferdes og oppholder seg!
Påse at du anskaffer førstehjelpsutstyr for å sikre deg og dine dersom uhellet er ute. Man bør
ha en førstehjelpsenhet i hjemmet, på hytta, i bilen, på båten, ute på tur og til reisen. Ikke
vent, det er viktig å anskaffe utstyret FØR ulykken er ute. Norsk Folkehjelp er en del av
redningstjenesten i Norge. Dette gir oss erfaring og kunnskap til å sette sammen gode
førstehjelpspakker med produkter av høy kvalitet.
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