Mladi na vrhu, že tretjič:

SPOROČILO ZA JAVNOST

Doživetje gora v družbi

Chambéry, 11. maj 2017

11. julij 2017

V torek, 11. julija 2017, se bodo številni mladi zbrali na različnih krajih širom po
Alpah in Karpatih, da bi skupaj izkusili alkimijo gora.
Vrnitev k naravi gora
Se še spomnite, kdaj ste nazadnje poležavali na travniku sredi gorske doline ali pod vrhom kakšne
navdihujoče gore in zrli v neonesnaženo, prostrano, sijoče zvezdnato nebo, in ob tem prisluhnili
šelestenju listja, s katerim se je poigraval veter, prešerno vejoč skozi krošnje dreves, ali žuborenju
gorskega potoka, ki je živahno poskakoval čez prodnike?
Vse preveč je mladih, ki bi na to vprašanje odgovorili z »ne«, saj česa takega še nikoli niso doživeli.
Dandanes so namreč ujetniki tehnologije, ki narekuje ritem in tempo njihovih življenj v družbi, ki
prisega na hitrost. Vpet v neizprosen tok vsakdana je zato marsikdo prikrajšan za izkušnjo pristnega
naravnega okolja. Prikrajšani pa so predvsem mladi, katerih odnos z naravo in gorami, tako pomemben
za osebno rast in izpolnitev, bržkone ne more vzkliti. Gore potrebujejo mlade prav tako, kot mladi
potrebujejo njih.

Mednarodni projekt »Mladi na vrhu« stremi za plemenitim ciljem, in sicer za neposrednim tkanjem
odnosa med mladimi, gorami in naravo na samem kraju, kjer skupaj preživijo dan in ponoči pod
zvezdami zaplavajo v sen jutrišnjega dne. Projekt mladim nudi edinstveno priložnost za spoznavanje in
stik z gorskim okoljem, za ponovno odkrivanje silnosti tesno povezane skupine, in za doživljanje
vrednot aktivnega državljanstva ter solidarnosti na isti dan – vsako leto. Projekt Youth at the Top –
Mladi na vrhu temelji na kolektivnih dejavnostih z močno simbolično in domišljijsko noto.
»Mladi na vrhu 2017«
Tokrat že 3. izvedba projekta »Mladi na vrhu« bo na sporedu med torkom, 11. julijem in sredo, 12.
julijem 2017. Na voljo so prijavnice za več kot 50 dogodkov, ki se bodo sočasno odvijali na številnih
različnih lokacijah. Dogodke bodo organizirali predstavniki zavarovanih območij, strokovnjaki za delo z
mladimi, združenja, planinski domovi, občine ter drugi akterji in predstavniki poklicne sfere,
neposredno povezane z življenjem v gorah in z gorami.

Mednarodno, čezmejno, združevalno
Dogodki, ki se bodo zvrstili v okviru tretje izvedbe projekta »Mladi na vrhu«, bodo organizirani v šestih
alpskih (Avstrija, Francija, Nemčija, Italija, Slovenija in Švica) in treh karpatskih (Poljska, Romunija,
Slovaška) državah. Predvideni okvir nudi še veliko prostora za pobude in kreativne ideje zainteresiranih
lokalnih partnerjev. Sočasnost dogodkov in skupni idejni okvir sta usmerjena k soočanju mladih z
izkušnjo pripadnosti goram, pa tudi z izkušnjo pripadanja prostrani, brezmejni skupnosti.

Inovati vnost velja: »Alpe v mojem nahrbtniku«
Nenehni lov za inovacijami nam veli, da projektne partnerje »opremimo« z brezplačnim pedagoškim
priročnikom z naslovom »Alpe v mojem nahrbtniku«. Priročnik, namenjen spoznavanju okolja v
alpskih zavarovanih območjih, je zasnovala in razvila strokovna skupina za izobraževanje pri
mednarodni Mreži zavarovanih območij v Alpah ALPARC. Priročnik predstavlja učinkovito orodje za
izobraževalce, namenjeno spodbujanju mednarodnega pristopa k predmetni tematiki, spodbujanju
skupnostne zavesti in osveščanju o naravni in kulturni dediščini Alp.

Youth at the Top – Mladi na vrhu 2016
Ob lanski izvedbi projekta so mnogi mladi prvič občutili naravo in gore v vsej njuni očarljivosti.
Zavarovana območja, združenja, organizacije in akterji gorskega sveta so organizirali več kot 40
dogodkov, ki so se zvrstili v 8 državah alpskega in karpatskega loka. Prizadevanja vseh vpletenih so
botrovala udeležbi več kot 500 mladih, ki so v okviru različnih dejavnosti spoznavali gorsko floro in
favno, poslikavali kamne in skalovje, se preskusili v krajinski umetnosti, pisanju, slikanju s svetlobo,
pripovedovanju zgodb, rezbarstvu, iskanju zakladov in plezanju, sodelovali pri solidarnostnih akcijah in
razpravljali z gorskimi akterji.
Mladi udeleženci projekta –»Mladi na vrhu 2016« so najboljši izkaz
uspešnosti in dokaz, da spodbujanje nove generacije mladih k
spletanju vezi z naravo in gorami ni zgolj nujno in mogoče, temveč tudi
sila zabavno!
Vabimo vas, da se o našem pričevanju prepričate sami. V ta namen smo
za vas pripravili videoposnetek s povzetkom lanskoletnega dogodka, ki
si ga lahko ogledate tukaj: YAT 2016
Povezava do zbirke razglednic pa skriva in razkriva vtise navdušenih
udeleženk in udeležencev.

YAT 2016 – Best of!

Poiščite nas na spletni strain:
www.youth-at-the-top.org
Ali pa nam sledite na družabnih omrežjih:

»MLADI NA VRHU« je projekt Mednarodne mreže zavarovanih območij v Alpah ALPARC,
ki ga mreža, kot vodilni partner, izvaja v sodelovanju s francosko organizacijo za okoljsko
izobraževanje Educ’Alpes. Projekt finančno podpirata Nemško zvezno ministrstvo za
okolje, varstvo narave in jedrsko varnost (BMUB) in Kneževina Monako.

