SAJTÓKÖZLEMÉNY
Az 2012-es év európai díjainak útnak indítása:
a legjobb olyan kezdeményezések díjazása, amelyek elősegítik az aktív
öregedést és generációk közti szolidaritást
Brüsszel, 2012. június 20. Az Aktív öregedés és generációk közti szolidaritás európai
évének keretein belül az Európai Bizottság útjára indítja a 2012-es év európai díjait abból
a célból, hogy a tevékenységeiken keresztül az aktív öregedést elősegítő szervezeteket
és egyéneket kitüntesse.
„Munkahelyek minden korosztály számára”: ez a kategória a munkaadók,
szakszervezetek és nonprofit szervezetek azon legjobb kezdeményezéseit ismeri el,
amelyek elősegítik a jobb munkakörülményeket az idősebb munkavállalók számára.
„Irány a korbarát környezetek”: ez a kategória a regionális és helyi hatóságok azon,
kimagasló kezdeményezéseit ismeri el, melyek mindenkit befoglaló, elérhető környezetet
hoznak létre, mely megkönnyíti az aktív öregedést és pozitív hatással van minden
generáció egészségére és életminőségére.
„Szociális vállalkozók”: ez a kategória a szociális vállalkozók azon, legsikeresebb
kezdeményezéseit ismeri el, amely az aktív öregedést és a generációk közti szolidaritást
segíti elő.
„Beszámoló az öregedésről és a generációk közti kapcsolatokról”: ez a kategória
azokat az újságírókat ismeri el, akik munkájukkal jelentős mértékben hozzájárulnak az
öregedő társadalom által támasztott kihívások jobb megértéséhez és ahhoz, hogy
ezekkel hogyan lehet megküzdeni, és ily módon fokozzák a nyilvános vitát és elősegítik a
jobb törvényalkotást.
„Élettörténet-kihívás”: ez a kategória idősebbek élettörténeteit díjazza. Arra invitáljuk
a fiatalabb generáció tagjait, hogy meséljék el egy idősebb személy (családtag,
szomszéd, barát, stb.) történetét, és mutassák be ezen „aktív idős” figyelemreméltó
hozzájárulását a családhoz, a társadalomhoz vagy a munkához.
„Generations@school verseny”: ez a 2012 márciusában elindított verseny minden
európai iskolát arra hív fel, hogy nyissák meg osztálytermeik ajtaját az idősek előtt. A
gyermekeknek és az időseknek lehetőségük nyílik közösen elgondolkodni azon, hogy mit
tanulhatnak egymástól, és hogyan dolgozhatnak együtt egy jobb jövő érdekében. A részt
vevő iskolák 2012. június 30-ig tölthetik fel fényképeiket az erre szolgáló webhelyre. A
legkreatívabb, generációk közti projektek elismerésben részesülnek.
A díjakkal és a részvétel módjával kapcsolatos további információ a díj webhelyén
található: http://europa.eu/ey2012/.

A verseny 2012. szeptember 16-jéig áll nyitva, és részt vehet benne az
tagállamainak, Izlandnak, Liechtensteinnek és Norvégiának minden állampolgára.

EU

Az egyes kategóriák döntősei meghívást kapnak az Aktív öregedés európai éve 2012
díjátadó ünnepségére, mely a tervek szerint novemberben kerül megrendezésre
Brüsszelben.
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