Twee leden van de Oar Zo spreken in bij de Bestuurscommissie Zuidoost

WELKOM

ook op de website van de Ouderenadviesraad Zuidoost.
Met deze website informeren wij u niet alleen over onze wensen
en activiteiten, maar ook over het gemeentelijke ouderenbeleid.
Met een klik op de bijbehorende links kunt u nader kennis
nemen van de belangrijkste gemeentelijke documenten e.d. op
de terreinen wonen, zorg en welzijn, mobiliteit en participatie.
En van onze adviezen en activiteiten natuurlijk.

Onze missie
Wij komen op voor de belangen van de ouderen in Zuidoost.
Sinds 1987 zijn wij de gesprekspartner van het stadsdeel
op het gebied van het lokale ouderenbeleid. Elk kwartaal vindt
er overleg plaats met de ambtelijke opdrachtgever Sociaal
Domein Zuidoost over het ouderenbeleid.

Bewonersbijeenkomsten Zuidoost

Jaarlijks beleggen wij bijeenkomsten met bewoners
over een actueel onderwerp op het gebied van
wonen, zorg en welzijn, participatie en mobiliteit.
Deze bijeenkomsten worden voorbereid door
onze werkgroepen en resulteren in adviezen
en inspraakbijdragen aan het stadsdeelbestuur.
Zo krijgen de bewoners een stem in het beleid.
advies t.b.v. Gebiedsplan 2016, 11.1.2016

Nieuwsbrief en Jaarverslag
Wij verzorgen een periodieke nieuwsbrief
met artikelen die nader ingaan op zaken
die voor ouderen in Zuidoost van belang zijn.
Verder publiceren wij jaarlijks een verslag van onze activiteiten.

Adviesraad Sociaal Domein Zuidoost

De Oar Zo gaat deelnemen aan de Adviesraad Sociaal
Domein Zuidoost die het stadsdeel in 2016 opricht om
zijn bijdrage te leveren aan de uitvoering van het
Meerjarenbeleidsplan Sociaal Domein 2015-2018
van de gemeente Amsterdam.
Die adviesraad moet het stadsdeel gevraagd en
ongevraagd gaan adviseren op het gebied van
(ouderen)zorg, inkomen en participatie.

Ouderenvriendelijke stad
Sinds 1 januari 2015 is in Amsterdam (weer) de portefeuille
coördinerend ouderenwerk ingesteld. Doordat ouderen langer
zelfstandig blijven wonen en de verzorgingshuizen verdwijnen,
is Amsterdam op initiatief van de wethouder Zorg,
(verantwoordelijk is voor de portefeuille ouderenbeleid)
lid geworden van het netwerk van ouderenvriendelijke steden
van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Samen met de ouderen
Voorwaarden voor deelname aan Age-Friendly City zijn:
het samen met ouderen opstellen en uitvoeren van een
actieplan voor de 8 beleidsdomeinen die de Wereldgezondheidsorganisatie onderscheidt. Het gaat om de domeinen:
buitenruimte en bebouwing, vervoer, huisvesting, sociale
participatie, respect en sociale inclusie, maatschappelijke
participatie en werk, communicatie en informatie,
maatschappelijke ondersteuning en gezondheidszorg.
Een en ander moet in 2020 resulteren in het keurmerk
Age Friendly City van de Wereldgezondheidsorganisatie
Voortgangsrapportage Ouderenvriendelijke Stad

Platform ouderen Amsterdam

Voor de stedelijke belangenbehartiging participeren wij
in het Platform Ouderen Amsterdam.
Dit Platform is in 2015 opgericht om de gemeente
te adviseren bij het ouderenvriendelijk maken van Amsterdam.
Het Platform is nog niet formeel erkend.
FLYER POA

