
De Europæiske seniorer er fyldt med passion, initiativ og målrettet 

handling. EU-projektet Senior Social Entrepreneuring viser overraskende 

nye sider af seniorernes kompetencer og veje i seniorlivet.  
 

 

 
 

Engagerede seniorer sørger for logistikken i Banc dels Aliments i Barcelona 

 
Kan seniorerne gøre en forskel? 
EU-projektets formål er, at motivere europæiske seniorer til at bruge deres energi og engagement til 

nye sociale initiativer. Initiativer der fx hjælper udsatte grupper til at kunne klare sig selv, til at 

kunne indgå i fællesskaber og til at modvirke ensomhed og fattigdom. Et netop afholdt seminar, 

med projektets fem europæiske deltagere fra England, Frankrig, Spanien, Bulgarien og Danmark, 

viste seniorernes passion, engagement og handlekraft overfor de nye udfordringer, som et ”ældre” 

Europa kommer til at stå overfor i de kommende år.  

 

På den ene side bliver seniorerne ældre og ældre og der bliver flere og flere af dem. På den anden 

side vil de offentlige velfærdssystemer bliver sat under økonomisk pres og det må frygtes, at mange 

udsatte borgere ikke vil få tilbudt den nødvendig social hjælp og bistand. Dette er projektets 

udfordring. Kan de europæiske seniorer gøre en forskel i forhold til denne udfordring?  Dette er 

projektets opgave at finde ud af.  

 

Det produktive seniorliv 

Syv dages besøg i den spanske by Sabadell, nord for Barcelona giver håb og inspiration til den 

fortsatte kamp om en anerkendelse af livet efter arbejdslivet som en produktiv, innovativ og nyttig 

livsfase, der blandt andet også kan bruges til frivilligt socialt arbejde.  Seminaret bestod af 

præsentation af egne projektideer, workshop med fælles ide- og projektudvikling, 

virksomhedsbesøg samt sammenfatning og oplæg til en fortsættelse af de igangsatte initiativer.   

 



De europæiske seniorers perspektiv og indsatsområde er meget forskellige. Fra mere overordnede 

temaer som undersøgelse og analyse af diskrimineringen af seniorer på arbejdsmarkedet til 

praktiske og nærværende foranstaltninger som indsamling af overskudsmad, kvalitetskontrol samt 

uddeling af madpakker i samarbejde med nødhjælpsorganisationer som fx Røde Kors.  

 

De deltagende projekter spænder over forskellige sociale initiativer som integration af flygtninge og 

starthjælp til nye iværksættere i Spanien. Opbygning og indretning af et hus for hjemløse i 

Bulgarien. Maduddeling og hjemmehjælp til ensomme gamle i England. Fællessang og musikalsk 

underholdning for ældre på plejehjem i Frankrig. Verdensmad som brobygning mellem forskellige 

befolkningsgrupper og kulturer i Danmark.  

 

Nogle af de besøgte projekter og indsatser er etableret for mange år siden og er udviklet løbende fx 

Fødevarebanken Banc dels Aliments i Barcelona. Her hjælper 239 frivillige fortrinsvis seniorer med 

at indsamle, kontrollere og uddele madportioner til 137.156 personer fordelt på 329 

nødhjælpsorganisationer, herunder kirkelige og humanitære organisationer. Andre projekter er 

fokuseret på en bestemt målgruppes behov som den social-økonomisk virksomhed CIPO, der er 

etableret af frivillige seniorer og forældre til handicappede i Sabadell. 

 

Perspektivet og konteksten er forskellig for seniorer fra henholdsvis Bulgarien, Spanien, Frankrig, 

Danmark og England men et Face to Face møde og ideudvikling fra praktikere skaber grobund for 

nytænkning og forandring. 

 

 
 

Workshop om Den ny fortælling om seniorerne i Europa 

 

En ny fortælling om seniorerne 

Målet med EU-projektet er at udvikle nye metoder, der kan transformere de mange ressourcestærke 

seniorers energi over i samfundsnyttige aktiviteter. De metoder som projektet anvender til udvikling 

af seniorerne til Senior Social Entrepreneuring er Learning by doing og Sidemandsoplæring. Ved 

hjælp af såkaldte Prøvehandlinger testes nye initiativer i en lille skala. Testen giver anledning til 

justering og udvikling af tilbuddet og seniorerne lære ved at udføre disse prøvehandlinger.  

 



Et eksempel er de Århusianske seniorers projekt Verdensmad, der havde til formål at skabe en 

ramme om et møde mellem det internationale samfund i Aarhus og de lokale Århusianere. Ved 

hjælp af Indonesisk mad blev der bygget bro mellem de to verdner og skabt dialog samt forståelse 

for de forskellige livsformer, som vi hver især befinder os i. Et nyt justeret projekt Verdensmad - 

Portugisisk mad er således under forberedelse. 

 

Seniorerne viser vejen frem  

På trods af forskel i perspektiv og kontekst hos de forskellige samarbejdsparter fra England, 

Frankrig, Spanien, Bulgarien og Danmark, var der på mødet et stort ønske om at samarbejde på 

tværs om udfordringerne bl. a. på områder som ensomhed, demens og fattigdom. Det nuværende 

projekt Senior Social Entrepreneur slutter i september 2018, men på mødet blev der afslutningsvis 

udarbejdet et oplæg til et nyt Erasmus+ projekt. I løbet af den næste måned vil deltagerne modtage 

et udkast til nyt projekt, der kan være med til at brande seniorerne via nye innovative initiativer på 

det sociale område i EU. 

 

Vil du gerne være med i projektet, kan du læse mere her: www.seniorsocialentrepreneuring.eu/da 

 


