- Det är trevligt att blanda in unga bland oss gubbar och kärringar, säger Olof Olsson, som sjunger
högt med Carmen Perescu.Foto: Lena Gunnarsson

Nya projektet hjälper till att bygga broar mellan generationer
Nyheter 2007-08-02 | Uppdaterad 2007-10-05
Det finns inga kontaktytor mellan äldre och yngre. Det tycker Oscar Lundin och Benjamin Kainz
som skapat en egen.

Oscar Lundin är den ena hjärnan bakom Sommarnytta 07. - Det är givande varje dag, säger han.
- Bertil två, en enkel tvåa, säger en tjejröst mitt i äldreboendet Borgmästarens kafeteria.
Det blir bingo när projektet Sommarnytta 07 är på besök. Sju ungdomar sitter runt borden med de
äldre och spelar. Under två månader har de hälsat på tre olika boenden i Växjö kommun, spelat
sällskapsspel, tittat på film och sjungit tillsammans.
Ge äldre livsenergi
Initiativtagarna heter Oscar Lundin och Benjamin Kainz. För ett par månader sedan tog de studenten
och rivstartade direkt med Sommarnytta 07.
- Tanken har varit att skapa ett generationsöverskridande projekt som ger de äldre livsenergi och gör
de unga intresserade av vårdarbete, säger Benjamin Kainz.

http://www.smp.se/nyheter/nya-projektet-hjalper-till-att-bygga-broar-mellangenerationer(150616).gm

Kick-off
Genom affischering på skolorna hittade de och anställde de 24 ungdomar i åldrarna 14-16. I juni hölls
en kick-off med föreläsning om etik och sekretess i vården. I går på Borgmästaren, ordnade de det
sista av totalt ett femtontal pass.
- Vi träffas en timme innan start för att brainstorma fram idéer, efteråt har vi alltid utvärdering, säger
Oscar Lundin.
Idén till Sommarnytta fick de när de märkte att deras extrajobbande vänner i äldreomsorgen inte
hann med annat än rutinerna.
- Ibland kan det kännas som förvaring av de äldre, säger Benjamin Kainz.
- Och det är inte någons fel, personalen gör allt de kan men tiden och resurserna räcker inte till,
forsätter Oscar Lundin.
Omtyckt initiativ
Den här testomgången har de förutom på Borgmästaren, varit på både Hovslund och Östregården.
Och initiativet är mycket omtyckt bland alla inblandade.
- Det har varit intressant och roligt. De äldre uppskattar verkligen att vi kommer, säger Josefine
Hjertman, en av de unga som varit med i sommar.
- Det är kul att snacka med äldre, säger Mergim Xhemajli, en av totalt sju deltagande killar.
Ordnat herrklubb
Oscar Lundin tror att speciellt killarna är uppskattade eftersom vården annars är ett kvinnodominerat
område.
- Vi har ordnat herrklubb och spelat poker, det har varit mycket populärt, säger han och skyndar för
att sätta igång Taube-visorna.
Danina Mahmutovic, Smålandsposten

Mergim Xhemajli spelar bingo tillsammans med Greta
Samuelsson.

- Tanken har varit att skapa ett generationsöverskridande
projekt som ger de äldre livsenergi och gör de unga
intresserade av vårdarbete, säger Benjamin Kainz,
intiativtagare.
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