PROO is een onafhankelijke stichting , met een vrijwilligersbestuur, waarin
diverse lagen van de Overijsselse bevolking zijn vertegenwoordigd.
Bestuursleden zijn onafhankelijk, ook als ze afkomstig zijn uit
ouderenbonden en maatschappelijke of politieke organisaties.
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De Participatieraad Ouderen is in 2014
in Overijssel ontstaan uit de
provinciale koepel van
ouderenorganisaties.
Behalve georganiseerde ouderen wil
PROO ook de participatie van
ongebonden senioren bevorderen.
PROO neemt deel aan diverse
overlegrondes zoals:
•
•
•
•
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Dag! & Doen! Olst

BETER OUD
VITAAL TWENTE
ZORG INNOVATIEFORUM
OPENBAAR VERVOER

PROO organiseert
studiebijeenkomsten over thema’s als:
LANGER THUIS WONEN
BEWEGEN EN GEZONDHEID
MOBILITEIT / OPENBAAR VERVOER
OUDEREN EN DE DIGITALE WERELD
VERNIEUWING GEZONDHEIDSZORG

Email: Info@proo-overijssel.nl
Zie ook onze website
https://www.proo-overijssel.nl

10 uitgangspunten

6. Zorgvoorzieningen zijn toegankelijk.
Ook de kwaliteit wordt verzekerd

1. Verbinden van generaties
•
•

Ouderen zijn solidair met jongere generaties;
acties zijn altijd gericht op evenwicht.
Een productieve samenleving combineert
de ervaring van ouderen met de energie van
jongeren.

2. Iedereen houdt de regie over het eigen leven.

7. Mobiliteit is cruciaal
Iedereen moet de mogelijkheid hebben
zich te kunnen verplaatsen

Dus ook de oudere is liefst onafhankelijk
van overheid en anderen.

8. Ouderen participeren
3. Ouderen verenigen zich.
Ze kunnen als groep in ouderenorganisaties en/of
lokale seniorenraden maatschappelijke
ontwikkelingen krachtig beïnvloeden.

Door actief werkzaam te zijn, maar ook
door als vrijwilliger maatschappelijk
betrokken te blijven.

9. Stimuleren van wijk- en buurtnetwerken
4. Beleid is gericht op preventie.
Zo zijn ouderen in staat zo lang mogelijk
zelfstandig te blijven.

5. Gezondheid centraal
Levensloop bestendig bouwen en
technologie in huis zijn speerpunten.

Dat bevordert zelfredzaamheid
en samenredzaamheid.

10. Ouderen blijven actief.
We stimuleren gezond recreëren en bewegen

