Stiftelsen nattvandring.nu
Nattvandring.nu er en stiftelse grundlagt af energiselskabet E.ON
og forsikringsselskabet Skandia.
Stiftelsen tilbyder lokale initiativer, f. eks.
Ildsjælsgrupper/foreninger, skoler, skolebestyrelser, kommuner og
andre, en enkel netværksaftale for at medvirke til tryghed
gennem nattevandring.
Stiftelsen nattvandring.nu tilbyder gennem netværksaftalen
jakker, forsikring, kurser, informationsmateriale, studiegrupper,
mobiltelefon, lommelygter, førstehjælpsmateriale med mere, og
alt er gratis. Vi har ingen medlemsafgift og kræver ikke at I skal
være en formel forening, det bestemmer I selv om I vil være.
Vi håber, at voksne rundt om i landet vil engagere sig for vore
børn og unge.

Hvad er nattevandring?

Nattevandring er at interessere sig for andre / at tage ansvar.
De unge der opholder sig ude weekends-aftener og nætter, vil
gerne have og behøver flere voksne omkring sig.
Hver tredje ung imellem 13 og 17 år føler sig ensom, har ingen
voksen at tale med og synes at forældrene oftest er trætte og
stressede. 50 % af dem vil gerne have mere kontakt med
forældrene. Det er virkeligheden i dag.
Et øget voksenengagement er vigtigt for vore børn og unge, for
at øge trygheden og forebygge forbruget af alkohol og stoffer
blandt børn og unge.
Her kan nattevandring være en del af et øget
voksenengagement. For nattevandring er at interessere sig for
andre / at tage ansvar.
Som nattevandrere skaber vi vigtige voksenrelationer til unge i
forskellige situationer.
Vi er ikke politi, myndighedspersoner eller ordensvagter, blot
almindelige voksne som interesserer sig for andre / tager ansvar.
At være der, for unge, ved at lytte, mægle, sætte et plaster på
eller måske bare låne dem mobiltelefonen, det er engagement.
Nattevandrerne skal være over 18 år for at måtte bære den
røde jakke, men der er også yngre nattevandrere, som altid er i
selskab med voksne.
Som nattevandrer er det vigtigt at være social og fleksibel. Hver
nattevandring og hvert ungt menneske er unikke.
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Hvad gør man som nattevandrer?

Man går ud sammen i grupper på mindst 2-3 personer. Bevæger
sig på gader og pladser hvor de unge er, og giver tryghed. Vi
respekterer de unge, er positive rollemodeller og har altid tid at
lytte, mægle og komme med gode råd.
Vi samarbejder med politi og andre myndigheder, men uden at
gøre deres arbejde eller optræde som myndighedspersoner.
Nattevandrere optræder som ansvarlige voksne, uden at være
grænseoverskridende.
Som nattevandrere får vi nye bekendte, lærer unge at kende, får
frisk luft og motion, bygger netværk og skaber positive relationer.
Man bestemmer selv hvornår man vandre og hvor længe man
vil.

Nogle enkle regler for nattevandrere.

Gå altid i grupper på mindst 2 personer, men vi anbefaler 3.
Vær synlige, observer og hjælp. Tilkald hjælp, f. eks. politi eller
ambulance, hvis det er nødvendigt.
Lyt til og tal med de unge. Vær rådgivende inden for ”sund
fornuft”.
Giv førstehjælp, et telefonopkald, eller hjælp måske den/de
unge med at komme hjem.
Arbejd for samarbejde med kommunen, myndighederne, firmaer
og andre interessenter i samfundet.
Nattevandrere må aldrig beslaglægge alkohol fra nogen, uanset
om det er et barn, en ung eller en voksen. Dette kan i følge
svensk lov, kun gøres af politiet…!
Gå ikke ind i en situation, hvor du risikerer at skade dig selv eller
andre.
Er I usikre på hvad I bør eller skal gøre, så kontakt politiet.

Hvordan kommer du videre?

Synes du dette er god sag, og er du interesseret i at vide mere
eller måske starte en lokal nattevandrergruppe, kan du gå ind
på websiden www.nattvandring.nu for at se om der er en om der
er en lokal gruppe i nærheden af dig.
Du kan også maile til info@nattvandring.nu og få mere detaljeret
information.
Vil du starte en lokal nattevandrergruppe kontakter du stiftelsens
sekretariat på telefon: +46 8 50665580 eller på mail
info@nattvandring.nu, så vil vi hjælpe dig videre.

Hvornår går du med os ud?
Der er altid en rød jakke til dig.
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