PRESSMEDDELANDE
Lansering av Europaårets pristävlingar 2012:
Utmärkelser för de bästa initiativen som främjar aktivt åldrande och solidaritet
mellan generationer
Bryssel, 20 juni 2012. Som del av Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan
generationer 2012 har den europeiska kommissionen lanserat Europaårets pristävlingar
2012 för att hedra organisationer och enskilda personer som främjar aktivt åldrande
genom sina olika aktiviteter.
“Arbetsplatser för alla åldrar”: I denna kategori uppmärksammas de bästa initiativen
av arbetsgivare, fackföreningar och ideella organisationer för att främja bättre
arbetsvillkor för äldre arbetstagare.
“Skapande av åldersanpassade miljöer”: I denna kategori uppmärksammas
framstående initiativ från regionala eller lokala myndigheter för att skapa en
allomfattande och lättillgänglig lokal miljö som underlättar ett aktivt åldrande och har en
positiv inverkan på hälsa och livskvalitet för alla generationer.
“Socialt entreprenörskap”: I denna kategori uppmärksammas de mest framgångsrika
initiativ från sociala entreprenörer för att främja aktivt åldrande och solidaritet mellan
generationer.
“Rapporterande om åldrande och relationer mellan generationerna”: I denna
kategori uppmärksammas journalister vilkas arbete på ett betydande sätt har bidragit till
bättre förståelse av de utmaningar som ett åldrande samhälle innebär och hur dessa kan
bemötas, och som på så sätt höjt nivån i den offentliga debatten och främjat ett bättre
beslutsfattande.
“Skriv din livshistoria”: I denna kategori hedras äldre personers livshistorier. Yngre
personer är också välkomna att berätta en äldre persons livshistoria (familjemedlem,
granne, vän etc.) och presentera ett inspirerande bidrag om “aktivt åldrande” i familjen,
I samhället eller på arbetsplatsen.
“Generations@school-tävlingen”: I denna tävling som lanserades i mars 2012 är alla
skolor i Europa inbjudna att öppna sina klassrumsdörrar för äldre personer. Barn och
äldre personer får tillfälle att föra en dialog om vad de kan lära från varandra och hur de
kan samarbeta gemensamt för en bättre framtid. Deltagande skolor kan lägga in
fotografier och bilder på en särskild webbsida fram till den 30 juni 2012. De mest
kreativa generationsöverskridande projekt kommer att uppmärksammas.
Mer information om pristävlingarna och hur man deltar finns på tävlingshemsidan
http://europa.eu/ey2012/.

Tävlingen är öppen och pågår till den 16 september 2012. Alla invånare i ett EUmedlemsland samt i Island, Liechtenstein och Norge får delta.
Finalisterna i varje kategori kommer att bli inbjudna till EY2012 Active Ageing Awardsceremonin som är planerad att äga rum i Bryssel i november.
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