PRESSEMEDDELELSE
Lancering af det europæiske år 2012 konkurrencer
belønner de bedste initiativer, som fremmer aktiv aldring og solidaritet mellem
generationerne
Bruxelles den 20. juni 2012. Som et led i det europæiske år for aktiv aldring og
solidaritet mellem generationerne 2012, lancerer EU-Kommissionen det europæiske år
2012 konkurrencer for at fejre de organisationer og individuelle personer, der fremmer
aktiv aldring gennem deres aktiviteter.
“Arbejdspladser for alle aldre”: Denne kategori belønner de bedste initiativer fra
arbejdsgivere, fagforeninger og nonprofitorganisationer til fremme af bedre
arbejdsforhold for ældre ansatte.
“Mod aldersvenlige miljøer”: Denne kategori belønner enestående initiativer fra
regionale og lokale myndigheder, som skaber et inkluderende og tilgængeligt lokalmiljø,
der fremmer aktiv aldring med en positiv indvirkning på alle generationers sundhed og
livskvalitet.
“Sociale iværksættere”: Denne kategori belønner sociale iværksættere for de mest
succesrige initiativer til fremme af aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne.
“Rapportering om aldring og relationer mellem generationerne”: Denne kategori
belønner journalister, hvis arbejde har udgjort et vigtigt bidrag til en bedre forståelse af
udfordringerne i et aldrende samfund samt til, hvordan man kan tackle disse
udfordringer og således højne den offentlige debat og fremme en bedre politisk
beslutningstagning.
“Livshistoriekonkurrence”: Denne kategori fejrer ældre menneskers livshistorier.
Medlemmer af de yngre generationer inviteres til at fortælle en ældre persons historie (et
familiemedlem, en nabo, en ven etc.) og præsentere den ”aktive ældres” inspirerende
bidrag for familien, for samfundet eller på arbejdspladsen.
“Generations@school konkurrence”: Lanceret i marts 2012. Denne konkurrence
inviterer alle skoler i Europa til at åbne dørene til deres klasseværelser for ældre
mennesker. Børn og ældre mennesker har mulighed for sammen at reflektere over, hvad
de kan lære af hinanden, og hvordan de kan arbejde sammen for en bedre fremtid.
Deltagende skoler kan uploade fotos på en webside beregnet til det fra den 30. juni
2012. Det mest kreative projekt lavet mellem generationerne vil blive belønnet.
Mere information om præmierne og hvordan man deltager findes på præmie-websiden
http://europa.eu/ey2012/ey2012.jsp?langId=da.
Konkurrencen er åben til den 16. september 2012, og alle borgere i EU-medlemsstaterne
samt i Island, Liechtenstein og Norge kan deltage.

Finalisterne fra hver kategori vil blive inviteret til EY2012 aktiv aldrings præmieceremoni,
der vil finde sted i november i Bruxelles.
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