LEHDISTÖTIEDOTE
Eurooppalaisen teemavuoden 2012 kilpailun julkistaminen:
Kunnianosoitus parhaille aloitteille, jotka edistävät aktiivista ikääntymistä ja
sukupolvien välistä solidaarisuutta
Bryssel, 20. kesäkuuta 2012. Osana aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen
solidaarisuuden eurooppalaista teemavuotta 2012 Euroopan komissio julkistaa
eurooppalaisen teemavuoden 2012 kilpailun tunnustuksena organisaatioille ja yksilöille,
jotka edistävät toiminnassaan aktiivista ikääntymistä.
”Työhyvinvointia kaikenikäisille”: Tässä kilpailusarjassa palkitaan parhaat aloitteet,
joilla työnantajat, ammattiliitot ja voittoa tavoittelemattomat organisaatiot edistävät
parempien työolosuhteiden luomista ikääntyville työntekijöille.
”Ikääntymisen huomioon ottavat elinympäristöt”: Tässä kilpailusarjassa palkitaan
alueellisten tai paikallisten viranomaisten merkittäviä hankkeita, jotka luovat
osallistumista helpottavan esteettömän ympäristön, joka helpottaa aktiivista
ikääntymistä ja parantaa kaikenikäisten terveyttä ja elämänlaatua.
”Sosiaaliset yrittäjät”: Tässä kilpailusarjassa palkitaan sosiaalisten yrittäjien aloitteet,
jotka ovat onnistuneet parhaiten aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen
solidaarisuuden edistämisessä.
”Ikääntymisestä ja sukupolvien välisistä suhteista tiedottaminen”: Tässä
kilpailusarjassa palkitaan toimittajat, joiden panos on ollut merkittävä tietämyksen
lisäämiseksi yhteiskunnan ikääntymisen haasteista ja niiden ratkaisumalleista ja jotka
ovat täten nostaneet julkisen keskustelun tasoa ja edistäneet virallista päätöksentekoa.
”Elämänkertakisa”:
Tässä
kilpailusarjassa
palkitaan
ikääntyvien
ihmisten
elämäntarinoita. Nuorempien sukupolvien edustajia rohkaistaan kertomaan jonkun
vanhemman henkilön tarina (perheenjäsen, naapuri, ystävä, jne.) ja esittelemään
tämän ”aktiivisen ikääntyjän” merkittävä panos perheessä, yhteiskunnassa tai
työelämässä.
”Generations@school-kilpailu”: Tämä maaliskuussa 2012 käynnistynyt kilpailu
rohkaisee kaikkia eurooppalaisia kouluja avaamaan luokkahuoneidensa ovet vanhuksille.
Se antaa koululaisille ja ikääntyneille mahdollisuuden pohtia yhdessä, mitä he voivat
oppia toisiltaan ja mitä he voivat tehdä yhdessä paremman tulevaisuuden eteen.
Kilpailuun osallistuvat koulut voivat ladata valokuvia tähän tarkoitukseen luodulle
verkkosivulle 30. kesäkuuta 2012 saakka. Luovimmille sukupolvien välisille hankkeille
myönnetään palkinto.
Lisätietoja kilpailusta ja siihen osallistumisesta on saatavilla kilpailun verkkosivulta
osoitteesta http://europa.eu/ey2012/.
Kilpailu päättyy 16. syyskuuta 2012 ja siihen voivat osallistua kaikki EU:n jäsenvaltioiden
sekä Islannin, Liechtensteinin ja Norjan kansalaiset.

Kunkin kilpailusarjan voittajat kutsutaan eurooppalaisen vuoden 2012 aktiivisen
ikääntymisen kilpailun palkintojenjakotilaisuuteen, joka on tarkoitus järjestää Brysselissä
marraskuussa.
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