Politik for seniorliv

Hvorfor en politik
for seniorliv?

I løbet af de næste 10 år møder Aalborg Kommune væsentlige udfordringer på ældreområdet blandt andet i form af en ændret alderssammensætning i befolkningen.
Heldigvis har vi flere muligheder for
at møde udfordringerne blandt andet via vores mange dygtige medarbejdere og de øgede teknologiske
muligheder.
Men hvilke veje skal vælges, når vi
sætter kursen mod fremtidens seniorliv i Aalborg Kommune?
For at søge svar herpå, har vi som
led i arbejdet med politik for seniorliv været rundt og spørge borgere i
Aalborg Kommune. Resultatet er
mange værdifulde svar på, hvad der
betyder noget for borgerne i deres
nuværende og fremtidige seniorliv.
Vi har således fået nogle pejlemærker for, hvordan Aalborg Kommune
skal møde fremtiden. Med en politik
for seniorliv kan vi aktivt møde udfordringerne og gribe mulighederne
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på det rette tidspunkt og med den
nødvendige handlekraft.
Det er dog svært at vide helt nøjagtigt, hvordan de næste 10 år vil forme sig. Politik for seniorliv er derfor
dynamisk, idet de konkrete mål og
handlinger løbende revideres , så de
passer til den virkelighed, vi rent faktisk møder.
Politik for seniorliv skal gøre en positiv forskel for borgerne og vi vil derfor involvere og inddrage borgerne i
den løbende udvikling af politikken.
Der er ikke et entydigt svar på, hvad
der er et godt seniorliv, og derfor

skal mangfoldighed og plads til
forskellighed præge arbejdet med at
anvende og udvikle politik for seniorliv. Målgruppen omfatter alle
borgere over 60 år, som vi har valgt
at inddele i fire målgrupper.
Succeskriteriet for politik for seniorliv er, at den er anvendelig, konkret
og retningsgivende. Politik for seniorliv skal ses og anvendes som en
politik, der hænger sammen med
Aalborg Kommunes øvrige politikker.

Venlig hilsen
Tina French Nielsen
Rådmand

De 4 målgrupper
De unge seniorer, der er selvhjulpne og aktive borgere.
De erfarne seniorer, der har fundet sig tilrette i nye aktiviteter
efter at arbejdslivet er ophørt.
De servicemodtagende seniorer, der fortrinsvis bor i oprindelig
bolig. De har behov for hjælp til dagligdagens praktiske opgaver,
såsom rengøring og pleje.
De plejeafhængige seniorer, der bor i ældre– eller plejebolig og
har behov for døgnpleje.

Seniorpolitik med
mening og indhold

Seniorliv i Aalborg Kommune skal
kendetegnes ved mangfoldighed og
plads til forskellighed. Aalborg Kommune ønsker at møde alle seniorer
ligeværdigt og med respekt for den
enkeltes livshistorie.
Forventningerne til et godt seniorliv
er lige så mangfoldige og forskelligartede, som til det liv borgerne har
levet. Men uanset hvilke veje borgerne vælger at gå, så er det af afgørende betydning, at det borgerne foretager sig giver mening og indhold for
den enkelte.
Et godt seniorliv er kendetegnet ved
aktiviteter og begivenheder, der giver livet indhold, formål og sammenhæng og dermed er meningsfyldte.
En aktivitet giver mening, når den
skaber identitetsfølelse hos den enkelte person eller gruppe.
Der skal være mening og indhold i
seniorlivet, så seniorerne oplever og
føler, at de har noget at stå op til
hver morgen. Det kan være i form af
aktiviteter herunder sport og hobbyer, arbejde eller sociale netværk,

familie, boligen og frivilligt arbejde.
Et seniorliv i Aalborg Kommune skal
være fyldt med mening og indhold.

Temaerne fremstår hver for sig,
men er indbyrdes forbundne, idet de
tilsammen skaber et godt seniorliv.

For at realisere denne vision frem
mod 2020 indgår fem temaer, der
dækker væsentlige områder af seniorlivet og som hver især bidrager
til at skabe indhold og mening i tilværelsen.

Politik for seniorliv bygger
på Ældre– og Handicapforvaltningens værditrekant.

Seniorliv
med mening og indhold
Fem temaer:
Et sundt seniorliv
Et seniorliv med aktivitet og
sociale netværk
Et trygt seniorliv i bolig og nærmiljø
Et seniorliv med værdighed og
medbestemmelse
Et seniorliv med værdifuldt
frivilligt arbejde
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Et sundt
seniorliv

Et langt liv med et godt helbred er
meget værd. Et godt helbred er en
forudsætning for at være selvhjulpen og uafhængig af andre i dagligdagen. Samtidig giver det mulighed
for at være aktiv og indgå i samspil
med andre. Det er med til at skabe et
seniorliv med mening og indhold.

”Det er også den enkeltes ansvar.”
Bruger, Aktivitetscenter Gundorfslund

En sund livsstil kommer ikke af sig
selv. Den enkelte senior kan gøre
meget for at forbedre sin sundhed,
men kommunen har også et ansvar
for at sikre gode rammer.
Befolkningens gennemsnitlige levealder øges år for år – for både mænd
og kvinder. Det er vigtigt, at seniorernes ekstra leveår, også bliver gode leveår med godt helbred. Derfor
skal der være fokus på sundhedsfremme.
I fremtiden vil antallet af seniorer
med kronisk sygdom stige. Det er
derfor vigtigt at forebygge, at kroniske sygdomme opstår eller udvikler
sig yderligere.
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”Vi skal være selvhjulpne,
gerne til vi slukker lyset”
Borgermødet i Vejgaard

”Der er gift nok i medicin, det skal ikke
også være i maden - mere økologi”

Borgermødet i Vejgaard

Et sundt seniorliv betyder at:
Både seniorer og Aalborg Kommune tænker sundshedsfremme
og forebyggelse ind i de daglige
aktiviteter.
Aalborg Kommune gør det sunde
valg sjovt og nemt.
Seniorerne har et højt selvvurderet helbred, der sikrer en høj livskvalitet.
Aalborg Kommune arbejder for at
seniorerne får et langt liv med
godt helbred.

Dette omsættes til handling ved at:
Den enkelte borger får inspiration til at tænke sundhedsfremme
og forebyggelse ind i de daglige
aktiviteter. Dette skal blandt andet ske gennem information fra
Aalborg Kommune.
Der skal være let tilgængelighed
til udendørs motionsfaciliteter.
Aalborg Kommune anlægger
f.eks. petanquebaner og andre
faciliteter i forbindelse med grønne områder.
Seniorer tilbydes rådgivning om
en sund livsstil. Der skal være
forebyggende tilbud inden for
kost, rygning, alkohol og motion.

Aalborg Kommune fortsat skal
have dygtige og kvalificerede
medarbejdere, der yder service af
høj kvalitet, som gavner seniorernes helbred.
Seniorer tilbydes mulighed for
motion på aktivitetscentre og
plejehjem. (OBS: sker allerede)
Seniorerne modtager sund kost
fra de kommunale køkkener, hvor
andelen af økologiske fødevarer
øges til minimum 30 % i 2015.
(OBS)
Aalborg kommune udarbejder
løbende en sundhedsprofil af
seniorerne.
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Et seniorliv med
aktivitet og
sociale netværk
Et liv med aktiviteter og sociale relationer er for mange borgere ensbetydende med livskvalitet. Gennem
aktivitet og samvær med andre, bliver vi stimuleret fysisk og psykisk.
Det er med til at udvikle os som mennesker.
Aktivitet er derfor vigtig for alle
mennesker. Aktiviteterne skal kendetegnes ved at give mening og indhold for den enkelte. Aktivitet i seniorlivet er også med til at forebygge
fysisk og psykisk sygdom.
Seniorer er forskellige og dermed er
interesser og ønsker også forskellige. Derfor skal der være et varieret
udbud af aktiviteter.

”Vi vil ikke sidde til pynt”
Beboer på plejehjemmet Fjordparken

”Der er forskel på, hvad vi
ønsker os.”
Borgermødet i Vejgaard

”Kommunen siger - se på nettet,
men hvis der ikke er kurser, hvordan gør man så?
Bruger, Aktivitetscenter Vestergade
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Et seniorliv med aktivitet og sociale
netværk betyder at:
Der skal være øget variation i
tilbud til både mænd og kvinder.
Der anvendes ny informations–
og kommunikationsteknologi i
kommunale tilbud.
Ufrivillig ensomhed skal forebygges.
Der skal være fokus på inddragelse af udsatte grupper i alle aktiviteter og netværk.

Dette omsættes til handling ved at:
Udbuddet af aktiviteter er varieret og målrettet behovene hos
både mænd og kvinder. Dette
sikres ud fra viden om seniorernes ønsker.
Seniorerne tilbydes undervisning
i brugen af pc’ere og internet,
således at de kan anvende mulighederne på internettet.

Seniorer inspireres til at dyrke
motion og opsøge socialt samvær
blandt andet via information om
åbne sociale netværk samt hvor
der er naturstier, vandrestier,
osv.(Dit Blad)
Aalborg kommune iværksætter
aktiviteter, der nedbryder sociale
og fysiske barrierer.

Frivillige og Aalborg kommune
samarbejder om at forebygge
ufrivillig ensomhed. F.eks. ved at
understøtte besøgstjenester og
andre frivillige netværk, der kan
skabe sociale aktiviteter.
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Et trygt seniorliv i
bolig og nærmiljø

Boligen er vores hjem. Her udtrykker
vi, hvem vi er, og hvad vi holder af.
Det er også et sted, hvor mennesker
kan mødes. I hjemmet kan vi føle os
trygge og slappe af.

”Teknologi, der giver personlig frihed er godt, men man skal
være klar i hovedet for at bruge det.”
Borgermødet i Gandrup

Hjemmet skal understøtte muligheden for at være selvhjulpen så længe
som muligt. Samtidig skal der være
plads nok, når behovet for hjælp
øges.
Uden for hjemmet er seniorernes
nærmiljø i form af naboer, familie og
venner. En god sammenhæng mellem bolig og nærmiljø er en vigtig
forudsætning for, at seniorerne kan
forblive aktive og udvikle deres netværk. Der skal blandt andet være let
adgang til transport, så seniorerne
kan komme rundt i nærmiljøet.

”Vi vil leve i det nærmiljø,
vi altid har gjort.”
Borgermødet i Storvorde

”Det betyder meget, at have familien
tæt på. Det har stor betydning at kunne få besøg af familien.”
Beboer på plejehjemmet Skipper Clement
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Et seniorliv med aktivitet og sociale
netværk betyder at:
Der skal være velfungerende infrastruktur og transport.
Der er fleksible boliger til
seniorer.
Der er variation i boligformerne.
Seniorer informeres om boligudbuddet og gør sig rettidigt overvejelser om deres fremtidige
boligønsker.
Der anvendes ny informations–
og kommunikationsteknologi i
kommunale tilbud.

Dette omsættes til handling ved at:
Der er gode transportforbindelser også til yderområderne. Det
gælder både morgen, sent om
aftenen og i weekenden.
Nye ældreboliger og plejeboliger
er bygget til let at kunne få installeret hjælpemidler, når behovet opstår.
Kommunen skal understøtte forskellige boligformer som kollektiver, seniorbymiljøer, senior-,
ældre- samt plejeboliger.
Boliger for seniorer tænkes ind i
de nye boligkvarterer såt de bliver en del af det lokale miljø.

Kommunen udarbejder informationsmateriale om kommunale
boligtilbud, så seniorerne i god
tid kan prioritere og planlægge,
hvor de vil bo.
Boliger for seniorer sikres en
central placering i nærheden af
aktiviteter og byliv.
Antallet af selvhjulpne seniorer
øges via anvendelse af forskellige
former for teknologi. Dette skal
bl.a. fremme seniorernes kommunikation med andre og yde
hjælp til praktiske opgaver.
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Et seniorliv med
værdighed og
medbestemmelse
Livet igennem har vi ret til medbestemmelse i forhold til beslutninger
af betydning for vores tilværelse.
Medbestemmelse betyder blandt andet, at vi har mulighed for at vælge
til og fra. Det gælder inden for alle
aspekter i livet, eksempelvis ved valg
af livsstil, bolig eller socialt netværk.
Gennem medbestemmelse kan den
enkelte skabe en tilværelse med mening og indhold.
I Aalborg Kommune sættes mennesket i centrum. Det betyder, at de
ansatte tager udgangspunkt i det
hele menneske og dets ressourcer.
Ved at have øje for den enkelte seniors ressourcer, er det muligt at bidrage til, at seniorerne kan være så
selvhjulpne som muligt.
Endvidere er det vigtigt altid at blive
behandlet med værdighed og respekt, herved bekræftes seniorerne
i, at de har værdi. kan komme rundt i
nærmiljøet.
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”Vi vil stadig være en del af samfundet, vi
vil være med.”
Borgermødet i Vejgaard

”Vi vil ikke behandles som en
grå masse, vi vil betragtes
som individer.”
Borgermødet i Gandrup

”Vi skal ikke overserviceres. Vi vil gerne klare os
selv, men få hjælp når der er behov.”
Borgermødet i Gandrup

Et seniorliv med værdighed og medbestemmelse betyder at:
Der er fokus på den enkelte
seniors ressourcer.
Der skal ske en styrkelse af relationer på tværs af generationer.
Der udvises nærvær, ansvarlighed og respekt i samvær.
Der er fortsat dialog med seniorer om et seniorliv med mening
og indhold.

Det omsættes til handling ved at:
Seniorerne forbliver mest mulig
selvhjulpne, gennem den måde
kommunen yder hjælp og pleje
på.
Der er fortsat dialog om det gode
seniorliv ved brug af de etablerede råd: Ældreråd, lokalråd, centerråd samt bruger– og pårørende råd.

Aktivt og åbent at gå ind i de svære samtaler.
Arbejde ud fra et ressourcesyn,
hvor seniorerne indgår som ligeværdige samarbejdspartnere.
Gøre seniorerne selvhjulpne via
anvendelse af teknologiske hjælpemidler.

Vise respekt for den enkeltes
livshistorie.
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Et seniorliv med
værdifuldt frivilligt
arbejde
De frivilliges indsats er af stor
betydning for mange seniorer.
Aalborg Kommune vil gerne skabe
nogle gode rammer og gøre det
attraktivt for alle borgere at
involvere sig i frivilligt arbejde.
I seniorlivet bliver netværket ofte
tyndere. Derfor kan der være behov
at etablere nye netværk ved hjælp af
de frivilliges indsats. De frivillige er
med til at give seniorerne mulighed
for at forblive aktive og have
meningsfulde relationer. Dette giver
glæde og livskvalitet.
Det skal være attraktivt og givende
at involvere sig i frivilligt arbejde.
Samtidig er det vigtigt, at samværet
mellem frivillige og seniorer gør en
forskel. Samværet skal give mening
og værdi for begge parter.

”De ressourcestærke og igangsættere skal have mulighed for at
arrangere aktiviteter, som de synes er spændende, så kan de
trække svagere grupper med.”
Borgermødet i Nibe

”Jeg håber og ønsker,
at der stadig er brug
for mig.”
Borgermødet i Nibe

”Når vi deltager i frivilligt arbejde,
får vi meget tilbage.”
Borgermødet i Gandrup
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Et seniorliv med værdifuldt frivilligt
arbejde betyder at:
Flere frivillige skal tiltrækkes.
Nye former for organisering af
frivillige understøttes.
Frivillige ses som et værdifuldt
supplement til den kommunale
indsats.
Der er ligeværdige relationer
mellem giver og modtager.

Dette omsættes til handling
ved at:
Aalborg kommune kortlægger i
samarbejde med de frivillige
foreninger på ældreområdet,
hvilke opgaver de frivillige kan
varetage og der etableres en
løbende dialog om opgavedelingen.

Aalborg Kommune anerkender
de frivilliges indsats gennem
afholdelse af sociale aktiviteter.
Vigtigheden af spontant frivilligt
arbejde belyses.

Sikre forventningsafstemning
mellem den frivillige og
modtageren, så relationen kan
foregå på ligeværdig vis.
Aalborg kommune opretter en
frivilligportal, hvor den frivillige
kan tilbyde sin hjælp gennem
brug af en jobbank.

13

Politik for seniorliv: Sammenhæng med øvrige udvalgte politikker i Aalborg Kommune
Politik for seniorliv er nært knyttet sammen med flere andre udvalgte politikker. I fællesskab danner
politikkerne rammerne for et godt seniorliv i Aalborg Kommune.

Sundhedspolitik
Borgernes sundhed er et fælles
ansvar og alle borgere skal have
mulighed for et sundt liv
Vi skal tænke sundhedsfremme og
forebyggelse ind i de daglige aktiviteter
Vores indsatser på sundhedsområdet bygger på den bedste viden
Det skal være det være sjovt at
være sund

Landdistriktspolitik
Adgang til naturen
Attraktive bosætningsmuligheder
Infrastruktur i landdistrikterne
Gode rammer i landdistriktet –
fokus på børn, unge og ældre

Handicappolitik
Inklusion – grundsyn på fremtidig
indsats
Information og spredning af viden
om det at leve med handicap
Service -på tværs af forvaltninger
Tilgængelighed – fysisk og kommunikativt
Arbejdsliv og beskæftigelse
Udvikling og uddannelse

Politik for seniorliv
Et sundt seniorliv
Et seniorliv med aktivitet og
sociale netværk
Et trygt seniorliv i bolig og
nærmiljø
Et seniorliv med værdighed
og medbestemmelse
Et seniorliv med værdifuldt
frivilligt arbejde

Frivilligpolitik
Nem adgang til gode lokaler
Det daglige samarbejde mellem
frivillige og ansatte i kommunen
Enkel og overskuelig administration
af økonomisk tilskud
Anerkendelse
Udvikling
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Fritidspolitik
Kvalitet: Med fritidspolitikken vil vi
fremme kvaliteten i tilbuddene for
at aktivere flere borgere, foreninger
og aftenskoler.
Miljø og rammer: Vi vil sikre fritidslivet egnede rammer og skabe en
bæredygtig og fleksibel anvendelse
af alle fritidsfaciliteter
Sundhed: Vi vil med fritidspolitikken
søge at opnå, at flere borgere bliver
fysisk aktive.

Kulturpolitik
Alle har mulighed for aktiv deltagelse i byens kulturliv
Vi har et bredt favnende og højt
kulturelt aktivitetsniveau med en
betydelig egenproduktion.
Kvaliteten af byens rum er en forudsætning for byens kulturelle liv.
Bibliotekerne skal fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet og sikre frie og lige adgang til
bibliotekets tilbud.

Hvor kan jeg
henvende mig
- hvis jeg vil vide mere
Har din gennemgang af politik for seniorliv givet anledning til spørgsmål er du meget velkommen til at søge oplysninger på Aalborg Kommunes hjemmeside www.aalborgkommune.dk eller rette kontakt til Aalborg Kommune:
Nedenfor er nogle mulige indgange som kan du kan kontakte for yderligere oplysninger:

Et sundt seniorliv:
Sundhed og forebyggelse – Sundhedscenter Aalborg – tlf. nr. 9931 3458.

Et seniorliv med aktivitet og sociale netværk:
Aalborg Kommunes aktivitetscentre – Ældresekretariatet - tlf. nr. 9931 3800.

Et trygt seniorliv i bolig og nærmiljø:
Plejehjemsboliger og ældreboliger – Myndighedssekretariatet - tlf. nr. 9931 5422.

Et seniorliv med værdighed og medbestemmelse:
Ældre- og Handicapforvaltningens servicetelefon - Den åbne linie – 98 110 111.
Indflydelse og klagemulighed – Myndighedssekretariatet – tlf. nr. 9931 5422.

Et seniorliv med værdifuldt frivilligt arbejde:
De Frivilliges Hus – tlf. nr. 9811 1344 – eller hjemmesiden www.frivillighuset.dk
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Ældre– og Handicapforvaltningen

Danmarksgade 17

Tlf. 9931 3131

www.aalborgkommune.dk

9000 Aalborg

Fax 9931 5404

aeldre.handicap@aalborg.dk
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