Sèniors a
l’Economia
Propostes de millora

Propostes en l’àmbit del treball

g
Gestió de competències

Diversitat generacional

Revisió llocs de treball

La gestió per competències a les
organitzacions, per a evitar la
discriminació per raó d’edat.
Competències transversals

Integrar la diversitat generacional
com a valor o actiu dintre dels plans
d'empresa, via Pla d’Igualtat o de RSC

Revisar les descripcions de lloc de
feina per tal de comptar amb la
diversitat per evitar prejudicis que
s'hagin infiltrat. Adequar les mètriques
en els Dep. de RRHH

Formació contínua i talent

Plans de formació continuada, amb
itineraris personalitzats.
Model de F.P Dual. Tutoria Sènior
Col·lectius en reserva

Processos selectius

Formació equips en inclusió i igualtat
Ofertes laborals amb mirada crítica
Currículum cec

Davant la jubilació

Evitar excés de jubilacions anticipades
Pla de sortides ordenades 45-50 anys
Sèniors mentors a l’empresa
Plans de preparació a la jubilació

Sèniors jubilats parcialment:
Talent Sènior

Treball Voluntari

-Docència a persones més joves i
aturades.
-Millors quotes SS i Hisenda
-Revisió retencions a la Seg. Social

Estudis Valoració Econòmica
voluntariat a Catalunya
Promoció i incentivar la dedicació al
voluntariat
Projectes RSC per facilitar voluntariat
a les empreses

Propostes en serveis d’atenció

Treball a nivell local

Serveis específics

Millores socials

Plans locals d’envelliment saludable
Equips interdisciplinaris d’experts en
persones grans
Sistemes d’informació compartits
Garantia de suficiència econòmica
Prevenció i atenció als abusos
Sensibilització social vers les persones
grans

Garantia d’accés equitatiu als serveis
Dotació adequada. Garantir cobertura
Atenció orientada a la persona
Integració de serveis socials i salut
Impuls de les TIC en el sector
Millores pels professionals
Respecte Carta Drets i Deures de les
persones grans

Facilitar espais de participació en tots
els àmbits
Promoure l’habitatge cooperatiu
Realitzar estudis d’impacte de les
polítiques per les persones grans
Valorar l’impacte del canvi climàtic en
les persones gran i incloure-les en les
accions per minimitzar-lo

Propostes d’innovació en diferents àmbits

Visió social dels sènior

Formació Cultura Lleure

Seguretat pels sèniors

Evitant riscos

Estudis amb mirada generacional
Polítiques públiques transversals
Inclusió dels sèniors en mitjans
Promoure lo inter-generacional

Diversificar l’oferta cultural i de lleure
l’accés dels sèniors
Introduir temes sènior en la cultura
Promoure la formació per tota la vida
Facilitar la docència dels sènior

Actualitzar
l’oferta
asseguradora
segons les preferències dels sènior
Ofertes específiques d’estalvi i inversió
Adequar les garanties legals per a la
protecció dels bens i evitar els abusos
Mobilitat segura: vehicles, itineraris
urbans i mitjans de transport

Control sobre productes “miracle”
Ajudes tècniques per vida autònoma
Millorar eines per la seguretat a la llar
i la teleassistència
Esport inclusiu en oferta general
Garanties Drets dels Consumidors

Tecnologies

Ciutats i habitatge

Lluita contra escletxa digital. Formació
Disseny universal tecnològic. Accés
Participació en estudis de mercat
Oferta de vies alternatives a les
tecnològiques per evitar iniquitats
Sistemes integrats en atenció
ciutadania
Administració accessible i amigable

Ciutats amigables i saludables
Urbanisme accessible i proximitat
Estratègies intel·ligents a la ciutat
Diversitat oferta habitatges en llarg de
la vida
Reforma habitatges i equilibri
territorial urbà/rural

Adequar les estratègies públiques i privades als ODS i altres
convencions sobre els Drets de les Persones Grans és una realitat
que ha de seguir avançant a Catalunya.
La vida activa, el desenvolupament del talent i el compromís
social son actius per a la societat i, com a tals els hem de valorar
i promoure.
Evitar l’edatisme, procurar condicions de vida dignes i garantir la
qualitat i equitat en els serveis és la millor manera de
desenvolupar la societat del segle XXI
EL FUTUR ÉS SÈNIOR, COMENCEM JA A ESCRIURE’L

