TREDJE ÅLDERN

TREDJE ÅLDERN

Med den tredje åldern avses den
aktiva tiden efter pensionering då
man lever ett självständigt liv utan
större behov av hjälp i vardagen.
Tiden kan vara i tiotals år.

– frihet att forma tillvaron

Tredje Ålderns gruppdiskussioner
riktar sig till blivande och nyblivna pensionärer, föreningar,
företag och arbetsorganisationer.
Gruppdiskussionerna omfattar tre
träffar om 2,5 timmar per gång.
Diskussionerna leds av utbildade
frivilliga ledare med egna erfarenheter av pensionering. Deltagarantalet är max 8 personer per
grupp.
Seminarium kring intressebevakning och vardagsekonomi ordnas
årligen. För den som önskar erbjuds
också möjlighet till återträffar en
gång per termin.

Tillfällena är avgiftsfria!

Information och intresseanmälan, ta kontakt:

Pia Nabb
Tfn 050 5428175
pia.nabb@folkhalsan.fi
Lotta Böling
Tfn 040 148 9110
lotta.boling@redcross.fi
Tryckår 2019
Samarbete i Österbotten

PENSIONÄRENS ROLL
Hur hanterar vi vår nya roll som pensionär? Vi är alla olika och hur vi reagerar
är högst individuellt. Faktorer som främjar vår nya livssituation är bland annat
känslan av att ha en meningsfull vardag,
att vi får känna oss behövda och att vi
har en uppgift.
Till skillnad från tidigare livsskeden ger
samhället inga klara riktlinjer för vad det
innebär att bli pensionär. Varje individ
måste söka sin egen väg och skapa en
ny struktur för vardagen genom att t.ex.
studera, resa eller utföra frivilligarbete.
En genomtänkt planering hjälper oss att
på bästa sätt använda vår tid.

Livsrutinerna ändras och vardagen ger
utrymme för nya möjligheter och
utmaningar.
Organiserad förberedelse och rådgivning
kan hjälpa den blivande pensionären att
hitta nya aktiviteter och planer inför livsförändringen.

KAN VI FÖRBEREDA OSS?

Jag tar ansvar
och är min egen
lyckas smed.

”

Det innebär stora livsförändringar att gå i
pension. Förändringarna kan vara förenade
med olika känslor av glädje och förväntan,
men också av sorg, saknad och oro inför
framtiden.

”

ATT BLI PENSIONÄR

Kan vi och borde vi förbereda oss för vår
nya roll som pensionär? Undersökningar
visar att vi kan svara ja på den frågan.

”

Jag fick en ny
uppgift och ett
nytt kontaktnät.

Därför har vi planerat tre diskussionsträffar
där vi utbyter erfarenheter, kunskap och
nya insikter. Träffarna har följande rubriker:

• Jag som pensionär.

Nya möjligheter på mitt eget sätt.

• Välbefinnande efter pensioneringen.

”

Hur kan jag påverka?

• Nuet och framtiden.

Mina egna val och drömmar.

