Actief ouder worden: Commissie reikt prijzen uit voor
opmerkelijke bijdragen aan het Europees Jaar 2012
Tweemaal tweede plaats voor Nederland
Brussel, 14 november 2012. De winnaars van de wedstrijd ter bevordering
van actief ouder worden werden bekendgemaakt door László Andor, Europees
Commissaris voor Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie. Er waren winnaars
in zes wedstrijdcategorieën, geselecteerd uit meer dan meer dan 1300
inzendingen. De wedstrijd werd georganiseerd als onderdeel van het Europees
Jaar 2012 voor actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties.
"De betrokkenheid en innovatieve ideeën van de winnaars van de prijzen, én van
de duizenden anderen die zich inzetten voor een betere samenleving met meer
inclusie, sterken mij in het vertrouwen dat we met succes de uitdagingen van
een ouder wordende bevolking kunnen aanpakken", aldus Commissaris Andor.
De Nederlandse winnaars van een tweede prijs zijn:
Individuele levenslange prestaties: Carolina Beilsma - Hart voor de
medemens, Yara Hooglugt. Carolina Beilsma reist de wereld af voor
vrijwilligerswerk en helpt anderen om dit ook te doen. Zij is vrijwilligster voor
Grannies2Grannies, een groep die grootmoeders in ontwikkelingslanden steunt.
Ze heeft verschillende G2G-takken in Nederland opgezet. Naast de hulp aan
grootmoeders voor de uitdagingen op hun gebied, geniet Carolina ervan om van
deze vrouwen te leren en levenslange vriendschappen op te bouwen.
Journalistiek (audiovisueel): "Actief oud" - Een motiverende film voor
migrantenouderen, Carol Burgemeestre Stichting Voorbeeld Projecten. Ouder
zijn kan op zich al moeilijk zijn, maar ouder zijn in een land waar je niet vandaan
komt, kent geheel eigen uitdagingen. De documentaire "Actief oud" verkent het
leven van migrantenouderen die in Nederland wonen en hoe ze hun nieuwe
cultuur leren kennen. De film is gericht op oudere mensen, die de thema's van
de film samen kunnen bespreken en in de personages inspirerende rolmodellen
kunnen vinden.
De winnaars van de eerste prijs in de andere categorieën zijn:
Ontmoetingen tussen generaties op school: Zeepkistproject, Huolin Koulu
School, Finland. Twaalfjarige leerlingen en opa Hannu Gustafsson bestudeerden
en realiseerden samen een spannend project voor het bouwen van een zeepkist.

Journalistiek: (geschreven) De generatiekloof, JP/Politiken Hus, Denemarken.
Vier journalisten van Politiken concentreerden zich op de vraag hoe jongere en
oudere generaties proberen om samen actief te zijn; (audiovisueel) De senior
op het werk, Cultfiction Oy, Finland. Een reality tv-reeks in 18 delen op de
publieke omroep Yle TV1 over mensen die ervoor kozen om niet met pensioen te
gaan.
Individuele levenslange prestaties: Bruno Põder, Kersti Skovgaard, Estland.
Bruno werkte verder als chirurg tot hij 80 was, zonder zijn positieve houding of
zijn ambitie om bij te dragen aan de samenleving te verliezen.
Sociaal ondernemerschap: Twee generaties delen een huis, Typhaine de
Penfentenyo, Frankrijk. Studenten wonen gratis of tegen een bescheiden
huurprijs in het huis van een oudere, in ruil voor hulp en gezelschap.
Ensemble2générations werd door Typhaine de Penfentenyo in het leven geroepen
en behandelt het isolement van oudere mensen en het tekort aan betaalbare
huisvesting voor studenten. Sinds 2006 kwamen in Frankrijk meer dan 900
partnerschappen tussen studenten en ouderen tot stand en werden meer dan 15
regionale filialen geopend.
Leeftijdsvriendelijke omgevingen: Levenslang actief zijn, Fredericia,
Denemarken. Een voorbeeld van een nieuw model voor interactie tussen ouderen
en de lokale sociale voorzieningen, met focus op doordeweekse rehabilitatie. Het
programma bespaart maandelijks ? 70.000 op het gebied van hulpdiensten die
door ouderen worden ingeroepen - een tastbaar bewijs van een toegenomen
onafhankelijkheid!
Werkplek voor alle leeftijden: Mensen van verschillende leeftijden
managen, Helsingin kaupunki, Henkilöstökeskus, Finland. Helsinki streeft naar
een model waarin een gediversifieerde leeftijdsstructuur van arbeidskrachten
wordt gestimuleerd door er iedereen bij te betrekken: van lokale sportcentra tot
zorgverleners en beroepsbegeleidende voorzieningen.
Achtergrond
De vergrijzing van de bevolking wordt door velen gezien als een zorgwekkende
kwestie, maar biedt ook nieuwe kansen. Het onderkennen en intensiveren van de
bijdrage van ouderen aan de economie en samenleving helpen om de
uitdagingen van een ouder wordende bevolking aan te pakken, ten behoeve van
een duurzaam sociaal vangnet.
Het doel van het Europees Jaar 2012 voor actief ouder worden en solidariteit
tussen de generaties is dat men zich bewust wordt van deze onderwerpen.
Maatregelen die ouderen meer en betere kansen bieden, worden gestimuleerd
teneinde actief en onafhankelijk te blijven en om een echte wederzijdse
solidariteit tussen generaties te garanderen.
Het prijzenschema weerspiegelt de drie dimensies van de benadering van actief
ouder worden die in de loop van het Europees Jaar 2012 werden gestimuleerd:
werkgelegenheid, sociale participatie en onafhankelijk leven.
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