IZPOSTAVLJAMO: Big Knit – kampanja za
pomoč ranljivim starejšim
Britanska nevladna organizacija Age UK se je povezala s podjetjem, ki
proizvaja pijače z imenom innocent. Kampanja poziva širšo javnost, da se
pridružijo in napletejo kapice, ki jih bodo nosile steklenice innocent pijače.
25 penijev od vsake prodane steklenice bo proizvajalec pijač namenil Age
UK za ranljive starejše ljudi.
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Ali ste vedeli?
V četrtek, 8. januarja 2015 ob 9.
uri bo v hotelu Lev v organizaciji
Zveze
društev
upokojencev
Slovenije potekal delovni posvet
Aktivno in zdravo staranje v
Sloveniji.
Vabilo in program ter več o
projektu najdete na tukaj.

Zemljevid
medgeneracijskih
programov
Pri Age UK ocenjujejo, da lahko letošnjo zimo v Veliki Britaniji zaradi mrazu
umre do 25 tisoč ljudi. Z denarjem, ki ga bodo zbrali, bodo pomagali
ranljivim starejšim »toplo« preživeti zimo: z ogrevanjem stanovanj, toplimi
obroki in obiskovanjem.

Nove članice Mreže
medgeneracijskih programov si
lahko ogledate na zemljevidu.

Več o kampanji si lahko preberete tukaj.

VPRAŠALNIK: odnos do starejših in
povpraševanje po storitvah, ki jih nudijo
starejši
Na Skupnosti socialnih zavodov Slovenije partnersko sodelujejo pri
projektu SOPHIA, katerega cilj je ustvariti mrežo starejših, ki so pripravljeni
tudi po upokojitvi nuditi svoje znanje in izkušnje. Mreža bo oblikovana v
obliki spletne platforme, storitve pa bodo na platformi lahko nudili na
različne načine – preko zaposlovanja, prostovoljnega dela, spletnega
svetovanja, mentoriranja mladih idr.
Ta platforma bo zanimiva tako za:
- podjetja, saj bodo preko platforme lahko poiskali ustrezno delovno silo

Vabimo vas, da se pridružite
Mreži medgeneracijskih
programov in pomagate širiti
dobre prakse.

za poln ali skrajšan delovni čas, za sodelovanje na seminarjih,
konferencah, delavnicah idr.;
- mlade, saj bodo preko platforme lahko poiskali svoje mentorje, ki jim
bodo pomagali na začetku njihove poklicne kariere;
- za vse ljudi, saj bodo na platformi strokovnjaki različnih profilov preko
spletnega svetovanja nudili številne nasvete in druge informacije.
Ker želijo na Skupnosti pridobiti informacije o naklonjenosti do starejših in
njihovem vključevanju v poklicne in druge aktivnosti tudi po upokojitvi,
vas naprošajo, da izpolnite vprašalnik, ki se nahaja na naslednji
povezavi: Odnos do starejših in povpraševanje po storitvah, ki jih nudijo
starejši.
Vprašalnik je zelo kratek, vaše mnenje pa izjemno dragoceno.

Ustvarjanje možnosti za družine – pristop
dveh generacij
Skoraj polovica družin v ZDA z majhnimi otroki se bori, da bi preživela.
Poročilo, ki so ga pripravili pri Fundaciji Annie E. Casey, ponuja temelje za
ustvarjanje priložnosti za družine s sočasnim obravnavanjem potreb
staršev in njihovih otrok.
Pristop »Dveh generacij« opisuje
nov pristop k zmanjševanju revščine
in poziva k zagotavljanju zgodnjega
izobraževanja otrok iz družin z
nizkimi dohodki, usposabljanju na
delovnem mestu in drugih orodij za
doseganje finančne stabilnosti in
prekinitev kroga revščine - in
priporoča načine, kako opremiti
starše in otroke iz revnih družin s
tem, kar potrebujejo, da uspejo.
O Funaciji Annie E. Casey in poročilo
si lahko preberete tukaj.

Ob prihajajočih praznikih vam želimo obilo
užitkov nad uspehi, ki ste jih dosegli v tem letu
in še bolj uspešno leto 2015.

