Invitation til workshop om engagerede ældre og liv i
landsbyer
Der bliver flere ældre over 65 år i Region Sjælland, som klarer sig selv i eget hjem,
men føler sig ensomme. Samtidig er der flere landsbyer, som vil have gavn af en aktiv
frivillig indsats, der styrker livet i landsbyer.
Vi vil gerne i fællesskab med jer drøfte idéer og muligheder for et fælles pilotprojekt,
som:



Skaber liv i lokalmiljøet gennem aktiv deltagelse og
Øger livsglæden og dermed sundhedstilstanden blandt ældre gennem
frivillighed og ansvarsfølelse.

Andelen af ældre er steget fra 22% til 27% i årene fra 2010 til 2017. Flere ældre føler sig
ensomme, men de har til gengæld gode personlige ressourcer og kompetencer.
Lokalsamfundene er udfordret af besparelser på offentlig transport og øget centralisering.
- Vi ser et godt match i at bruge de ældres egne kompetencer til at genskabe liv i landsbyer og
som samtidig giver den enkelte ældre en forbedret sundhedstilstand.
Derfor vil vi gerne invitere foreninger, lokalsamfund, lokalforeninger og lign. til en
workshop om at øge sundheden blandt ældre og skabe liv i landsbyer.

Overordnet skal projektet være med til at:





Igangsætte initiativer i lokalsamfundet med støtte fra forskellige
samarbejdspartnere,
Styrke fællesskaber og involvering i lokalsamfundet,
Skabe tilbud i lokalsamfundet der kan engagere flere borgergrupper,
Øge sundhedstilstanden blandt ældre.

Workshoppen finder sted:
Tirsdag den 10. september 2019 kl. 16.30 – 18.30 i
Regionshuset, Alléen 15, 4180 Sorø.

FIERS er værter med en kop kaffe, kage og frugt.
I forlængelse af denne invitation er en skabelon til idé-beskrivelse vedhæftet. Udfyld
den meget gerne og indsend før workshoppen, så har vi mulighed for at drøfte jeres
idé mere konkret. Bemærk idé-beskrivelsen max. må fylde ½-side.
Kontaktoplysninger findes i bunden af invitationen.
FIERS vil i pilotprojektet understøtte lokalsamfundet med projektledelse og være en
aktiv del af at finde relevante samarbejdspartnere for lokalsamfundet.
FIERS vil også gerne hjælpe med at søge yderligere økonomiske midler efter
projektets afslutning til videreførelse af det igangsatte tilbud med lokalsamfundet.

Ønsker du at deltage i workshoppen eller høre mere så kontakt Mads Hassel Schultz
på tlf.: 93 57 74 06 eller mail: mschu@fiers.dk

FIERS står for Fonden for Innovation og Erhvervssamarbejde i Region Sjælland. Fonden arbejder
for at skabe bedre sundhed i Region Sjælland og samarbejder både med private og offentlige
organisationer.

