IZJAVA ZA JAVNOST
Chambéry, 21. avgusta 2015

»Mladi na vrhu« v alpskem loku
Letošnja izvedba uspela!
Izjemen uspeh prve izvedbe mednarodnega
projekta »Youth at the Top – Mladi na vrhu«!
Ob pomoči lepega vremena, ki je s soncem
obsijalo alpski lok, so se skupine zavzetih mladih
udeležile prve izvedbe tega inovativnega
projekta, ki predstavlja skupno aktivno,
družbeno, kulturno in umetniško gorsko
doživetje.
Dne 16. in 17. julija 2015 je hkrati potekalo 27
dogodkov v petih alpskih državah in sicer v Franciji, Italiji, Avstriji, Sloveniji in Nemčiji.
Dogodkov, ki so potekali širom alpskega loka se je udeležilo več kot 370 mladih (starih med
7 in 28 let) ter 105 odraslih spremljevalcev (vodičev in naravovarstvenih nadzornikov, članov
družin, vzgojiteljev, umetnikov, itd.). Prvo izvedbo dogodka sta usklajevala društvo ALPARC
in francosko združenje Educ'Alps ob finančni podpori nemškega Ministrstva za okolje.
Udeleženci dogodka »Mladi na vrhu« so imeli priložnost, da v enem večeru doživijo
gostoljubje planinske postojanke ali bivaka in ob številnih umetniških dejavnostih spoznajo
pomen gorskih območij. Organizirane dejavnosti so se od dogodka do dogodka razlikovale in
so obsegale slikanje po skalah, kreativno pisanje, oblikovanje lesenih skulptur,
pripovedovanje zgodb, ekipne igre, opazovanje zvezd, hoja na vrh gore, srečanja z lokalnimi
prebivalci in še veliko več…
»Všeč mi je bilo, da sem dva dni preživel s prijatelji in da smo spali na prostem. Odlično je
bilo, da smo poleti šli v hribe! Videli smo zavetišče v 8000 let
stari jami in všeč mi je bila zgodba, ki so nam jo tam povedali«,
je dejal mladi udeleženec iz MJC Briançon, ki se je udeležil
dogodka v francoskem narodnem parku Ecrins.
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Kljub raznolikosti organiziranih dejavnosti, so vsi dogodki nosili enako simbolično
sporočilo projekta. Prvič so se mladi iz petih različnih alpskih držav združili na različnih
mestih in v različnih alpskih zavarovanih območjih. Mednarodni projekt je tako povezovala
ideja preseganja administrativnih in jezikovnih ovir ter mladim orisati dojemanje Alp kot
ene regije.
Glede na to, da večina udeležencev živi v neposredni bližini zavarovanih območij, jim je
dogodek omogočil odkrivanje krajev, ki jih morda niso še nikoli obiskali. Dogodek pa je bil
pomembna izkušnja tudi za lokalne strokovnjake, organizatorje in skrbnike planinskih
postojank.
Če vas zanima kje je bilo organiziranih 27
dogodkov in si ogledati fotografije, obiščite
spletno stran: http://youth-at-the-top.org ali
Facebook
profil
dogodka:
https://www.facebook.com/YATevent
Ob tej priložnosti pa je nastal tudi film, ki bo
na voljo do konca leta.
Po zaključku tega nadvse uspešnega dogodka so
organizatorji z mislimi že pri naslednji izvedbi.
Se vidimo leta 2016!
KONTAKT:
ALPARC – Mreža zavarovanih območij v Alpah
Marie Stoeckel, Letizia Arneodo, Luca Zanchi
info@alparc.org - Tel: 0033 (0)4.79.26.55.00
Koordinator dogodka:
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finančno
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