Ja, wij, Learn for Life, willen ons verbinden aan het Nationaal
Programma Preventie Alles is Gezondheid. Wij zijn van mening dat
de gezondheid van de mensen in Nederland nog veel beter kan. Het
verbeteren van de gezondheid draagt bij aan een vitale
maatschappij en een vitale economie.
Wij erkennen dat we een belangrijke rol spelen bij de verbetering
van de gezondheid van mensen. Wij onderschrijven dat een brede
aanpak gericht op preventie hierbij essentieel is, waarbij de
gezamenlijke inzet van maatschappelijke partners en overheid
onmisbaar is. Wij onderschrijven de doelstellingen van het
Nationaal Programma Preventie Alles is Gezondheid…, te weten dat
we de groei van het aantal chronisch zieken keren en
gezondheidsverschillen tussen groepen mensen verkleinen.
Tevens onderschrijven wij dat de focus hiervoor gelegd wordt op:
-het bevorderen van de gezondheid van mensen en het voorkomen
van chronische ziekten door een integrale aanpak in de omgeving
waarin mensen wonen, werken en leren;
- een prominente plek voor preventie in de gezondheidszorg;
-het op peil houden van de gezondheidsbescherming en nieuwe
bedreigingen te keren.
Wij, Learn for Life, zullen de impact van Alles is gezondheid…
verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:
Wij zien dat educatie en gezondheidsvaardigheden in toenemende
mate als belangrijk gezien wordt, zowel in Europees verband als in
eigen land. Learn for Life wil daarom de komende twee jaar
benutten om o.a. via het Erasmus+project EI3L voorbeelden van
good practices te verzamelen en zo meer kennis op te doen om de
impact van niet-formele educatie op gezondheid en
gezondheidsvaardigheden te vergroten. Gezondheidseducatie is in
onze opvatting minstens zo belangrijk als basiseducatie. Learn for
Life heeft daartoe een vrijwilligerswerkgroep ingesteld bestaande
uit vertegenwoordigers van de niet-formele educatie die:
a.
In 2017 een aantal werkbezoeken in het buitenland gaan
brengen om een beeld te krijgen van educatieve
gezondheidsprogramma’s elders
b.
innovatieve methoden inventariseren rond het thema
gezondheid en educatie die gebaseerd zijn op eigen kracht,
empowerment en zelf de regie voeren over je eigen
gezondheid
c.
in 2018 good practices rond dit thema gaan inventariseren
en beschrijven
d.
een studie dag activeren voor educatief werkers
op lokaal niveau

e.

een deskundigheidsbevorderingsaanbod ontwikkelen voor
vrijwilligers en beroepskrachten werkzaam in het sociale
domein.

Wij dragen bij aan het monitoren en evalueren van de voortgang
van onze hierboven genoemde activiteiten en leggen hierover
jaarlijks verantwoording af.
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