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Seniorenes innsats er verdt milliarder
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I 2019 utgjorde pensjonistenes innsats gjennom frivillig
engasjement 29 milliarder kroner. Det viser tallene i en fersk
rapport NyAnalyse har utarbeidet på oppdrag fra Senteret for et
aldersvennlig Norge.
Les mer om rapporten her

Ny veileder:

Kommunene må tenke nytt om eldre og
frivillig innsats

Under en egen delingskonferanse i februar presenterte vi en ny
digital veileder som skal inspirere kommunene til å tenke nytt som
tilrettelegger og innovatør av fremtidens frivillighet. Veilederen er
et resultat av prosjektet Mobilisering av seniorressursen , der 12 av
landets kommuner har testet ulike metoder og modeller for å
engasjere sine seniorer.
Veileder for flere aktive seniorer i
lokalmiljøet

Opptak av delingskonferansen
15. februar

Bla deg gjennom den digitale veilederen - få
inspirasjon, finn frem og
last ned verktøy.

Gikk du glipp av delingskonferansen? Her
finner du opptak av de enkelte innleggene
og konferansen i sin helhet.

Her er veilederen

Se opptakene her

Halve kommune-Norge er med i nettverket

Hole og Heim er to av i alt 168 kommuner som det siste året har
blitt en del av Nettverk for aldersvennlige lokalsamfunn. Hvilke
verdier ser de av å være medlem? Og hvilke aktiviteter er planlagt
for nettverket fremover?
Svaret får du her

Flere partnere er signert

Nina Myklebust som leder senterets partnerskapsordning gleder seg til å presentere flere
spennende partnere i tida fremover.

I utviklingen av et bærekraftig og aldersvennlig Norge er det behov
for nye partnerskap. Vi er stolte over å kunne presentere
forskningssenteret SESAM, rådgivingsselskapet KPMG og
innovasjonsmiljøet DOGA som nye partnere i senterets
partnerskapsordning. − Det er mange som viser interesse for
partnerskapet, og det er ingenting som er bedre enn at flere vil stå i
bresjen for dette viktige arbeidet, smiler Nina.
Les mer om partnerne her

Rådet for et aldersvennlig Norge:

Overleverte rapport med råd om
aldersvennlig til statsråden
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I rapporten Et aldersvennlig Norge på agendaen presenterer rådet
temaer og saker de har jobbet med i løpet av sine første tre år. Her
kommer de også med anbefalinger for det videre arbeidet med å
skape et mer aldersvennlig Norge. Rapporten fikk rådsleder Trude
Drevland gleden av å overlevere direkte til statsråd Ingvild
Kjerkhol.
Les mer her

Ny kampanje:

La deg engasjere!
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Du gir ikke bare av tida de når du er engasjert i frivilligheten, du får
også mye igjen. Det er hovedbudskapet i vår nye kampanje som
skal få flere seniorer til å engasjere seg i og av frivilligheten.
Les og se mer om kampanjen

Hva skjer?
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Nettverkswebinar:
Lokalmedia og mulighetene

Webinar:
Aldersvennlig transport

Boligkonferanse
i Bergen
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Les mer
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