Woongemeenschap Akropolistoren i.o.
Visie, missie en kernwaarden
Visie
voor 5 jaar op het gebied van leven en wonen van ouderen in Amsterdam.
In 2015 wonen in Amsterdam 95.000 ouderen (65 jaar of ouder), dat is 12% van de Amsterdamse bevolking. In 2030 is de prognose dat Amsterdam 143.000 ouderen telt, 16%
van de bevolking. De groep ouderen vanaf 75 jaar groeit vooral na 2020 (bron: 0&S Amsterdam).
Het besteedbaar inkomen van de meeste ouderen daalt de komende jaren door de neerwaartse ontwikkelingen van de pensioenen en de hogere eigen bijdragen die voor tal van
(zorg) voorzieningen aan ouderen worden gevraagd.
De maatschappelijke, politieke en demografische ontwikkelingen maken het noodzakelijk
dat burgers meer zelf moeten doen, meer moeten doen voor de samenleving en elkaar.
Dit is de nieuwe werkelijkheid, waarbij de ouderen niet altijd meer kunnen rekenen op het
vangnet van de overheid.
‘Ouderen moeten een leven lang prettig kunnen wonen in Amsterdam’ is de hoeksteen
van het ouderenbeleid van de gemeente. Initiatieven door en voor ouderen op dit vlak ondersteunt en bevordert de gemeente.
Missie
wat te doen, wat zijn de doelstellingen en idealen.
Het doel is een woongemeenschap te vormen van ongeveer 120 ouderen boven de 55
jaar - woonachtig in de 86 woningen van de Akropolistoren - waarbij de bewoners op zichzelf kunnen zijn, maar ook met elkaar wonen.
Vanuit een humanistische invalshoek is de woongemeenschap verbindend, ondersteunend en stimulerend voor het praktiseren van goed nabuurschap. En dat niet alleen binnen de gemeenschap maar ook in de buurt, bijvoorbeeld middels activiteiten in de gemeenschappelijke ruimte.
De woongemeenschap maakt het mogelijk om langer zelfstandig te wonen en actief te leven door goed nabuurschap, echter zonder de plicht tot verpleegzorg.
De doelstelling omvat ook initiatieven te ondernemen met de gemeente en andere partijen. Dat biedt mogelijkheden om weerbaar en creatief in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en het zelfstandig leven en wonen van ouderen te bevorderen.
Kernwaarden
vaste waarden die horen bij de identiteit.

1. De levenservaring van de 120 bewoners van de woongemeenschap Akropolis, hun zelfstandigheid en hun goed nabuurschap.
2. De humanistische waarden, normen en cultuur vormen de basis en het verbindende element van de woongemeenschap, zoals openstaan voor anderen en respecteren van andere culturen, diversiteit en opvattingen.
3. Actieve betrokkenheid bij het functioneren van de woongemeenschap en de buurt.

