Hva skal toppen inneholde?
Digital undervisning og ressursbyggingssenter for seniorer.
Seniorer blir opplært av arbeidsledige med digitale og andre relevante ferdigheter fra
NAV – systemet.
Undervisning i digitale verktøy og deretter ta for seg enkle digitale oppgaver for småmellomstore bedrifter – på denne måten vil vi aktivere to sårbare og «glemte»
grupper i samfunnet og omgjøre de til verdifulle ressurser for Norge.
Hvilke aktører – personer og/eller organisasjoner – kan du se for deg at kan
drive eller samarbeide om dette konseptet?
Samarbeidspartnere vi har jobbet med og ønsker å fortsette å jobbe videre med vil
være: Kommunen – Nav – og organisasjoner som har medlemmer over en viss alder
som f.eks. https://50to100.org/ - Seniornett.no og andre organisasjoner som har medlemmer med
mennesker som har falt utenfor, men som har et sterkt ønske om å reise seg igjen.
På denne måten inkluderer vi flere grupper fra samfunnet og knytter de sammen og løser flere
samfunnsproblemer.

Hvorfor er dette viktig? I dag? I fremtiden? Finnes det noe liknende andre
steder i Oslo eller Norge?

60 år og eldre

100 000+ personer i Oslo https://www.ssb.no/kommunefakta/oslo
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Forventet levealder i i Oslo er 79,6 for menn og 83,8 for Kvinner dvs. 12 år som pensjonist
for menn og 16år for kvinner.
Oslo har ca. 700 000 innbyggere
Ifølge statistikken så har vi over 100k eldre og eldrebølgen bare fortsetter og kommer til å
fortsette i en lang tid fremover, så istedenfor å sette de inn i aldershjem og vente på at de
skal dø, så kan vi gi dem den beste og mest læringsrike opplevelsen og benytte de som
ressurser og ikke byrder for samfunnet. På denne måten kan vi koble flere grupper i
samfunnet sammen og bygge et sterkere samhold og i tillegg minske arbeidsledigheten samt
andre ting …
Per i dag så finnes det ikke konkret et slikt tilbud i Norge utifra våre undersøkelser, da dette
er noe som er i ferd med å skje og mange prøver å tenke ut ting de kan gjøre for denne eldre
gruppen.

Hvorfor bør det så absolutt ligge her, rett ved siden av Oslo S?
For det første så er det en eldregenerasjon på den ene siden og på den andre siden så er det
folk som har falt ut av samfunnet. De eldre har jobbet i alle sine år og nå kommet til sine
dager som pensjonister, noe som betyr at man skal nyte den tiden man har igjen, hva kan
være bedre og mer motiverende enn å sitte på Oslos høyeste punkt og tilegne seg ny
kunnskap, bygge relasjoner, og i tillegg tilføye verdi til landet sitt? Og på andre siden har vi
de som har falt ut, som ikke har fått sett livet fra den beste siden, men heller den litt mørke.
Derfor synes vi at begge gruppene skal få lov til å nyte den beste utsikten og få enda mer
livslyst og motivasjon til å gjøre noe som betyr noe.
Også må vi jo tenke litt praktisk, at de fleste skal jo komme seg hjem etter «arbeidsdagen»,
og da er det veldig greit at man ligger plassert i Oslos knutepunkt, slik at man gjør det
enklere for de eldre å komme seg hjem på en raskere og tryggere måte.

