Assens den 22. januar 2019.
Visioner på Ældreområdet 2020 – 2030:
Med Vilje og Hjerte – to gode ord til at fastholde en vision som forhåbentlig kan blive til virkelighed, en vision på ældreområdet som omfatter ca. en fjerdedel af kommunens befolkning.
Visionen for kommunens ældrepolitik må bygge på, og være en videreudvikling af den vedtagne
værdighedspolitik. Grundprincippet er først og fremmest at respektere, at alle mennesker har ansvar
for eget liv og har ret til selvbestemmelse. Herudover skal kommunen sikre, at kommunens ældre
borgere efter individuel vurdering og konkrete behov, får den nødvendige pleje og omsorg, samt
genoptræning, så tabte færdigheder i størst muligt omgang kan genvindes.
Det skal være klart, hvilke kommunale ydelser de ældre kan forvente. Alderen er i sig selv ikke afgørende for behov og hjælp. Målet med ældreplejen må være at den enkelte mestre mest muligt i
eget liv og har et sundt og godt liv med høj livskvalitet
Det må høre til visionen, at ensomhed – kedsomhed – hjælpeløshed, bekæmpes mest muligt med
alle til rådighed værende midler.
Det frivillige sociale arbejde vil også i fremtiden spille en rolle i ældrepolitikken. Samarbejdet mellem frivillige og ansatte må derfor understøttes og udbygges.
Udvikling af ældreplejen bør ske i et positivt samspil mellem brugere, ældreplejen og politikere ved
en åben og konstruktiv dialog. En fremadrettet planlægning af ældrepolitikken, så hovsa beslutninger undgås.
Den teknologiske udvikling, herunder brug af robotter, skal ske i et tempo så brugeren kan følge
med. Den teknologiske udvikling må ikke fremmedgøre brugeren, denne skal kunne se det positive i
en udvikling, hvor alle parter får gevinst ved brug af teknologiske løsninger.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Således vedtaget i Assens Ældreråd den 22. januar 2019, som forslag til at indgå i Assens Kommunes visioner.
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