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MLADI NA VRHU 2018

Učinki podnebnih sprememb na gorsko okolje v središču četrte izvedbe dogodka

Sporočilo za javnost
Chambéry, 26 julija 2018

Več kot 530 mladih se je zbralo v 44 krajih v Alpah in Karpatih na četrti izdaji projekta Mladi na vrhu – Youth at the Top, 12.
in 13. julija 2018. Mlada generacija je bila s pestrimi in raznovrstnimi dejavnostmi uvedena k doživljanju gorà in poglabljanju
znanja o varovanju in ohranjanju narave. V večini primerov je bila pripravljena in uresničena določena namenska akcija, zasnovana v zvezi s podnebnimi spremembami s ciljem osveščanja mladih o tej problematiki.
Ta dva dneva, 12. in 13. julij, preživeta v gorskih višavah, sta bila za številne mlade prva velika avantura v znamenju odkrivanja
naravne in kulturne dediščine, za druge pa priložnost za ponovno soudeležbo pri tem skupinskem dogodku mednarodnega
značaja. Vsi so imeli priložnost doživeti izkušnjo noči v gorah skupaj z drugimi mladimi v bivaku ali planinski koči, od blizu opazovati divje živalstvo in rastlinstvo ter sprostiti svojo umetniško ustvarjalnost. Animatorji in vzgojitelji, ki si prizadevajo za vzgojo h
gorskemu okolju, so pripravili široko paleto različnih dejavnosti, kot so: zbiranje pitne vode, nabiranje užitnih rastlin in zdravilnih
zelišč med potjo, kopanje v osvežujočih rekah, pripravljanje tabornega ognja, opazovanje zvezd itd.

Značilnost izdaje 2018 je bila naravnanost na skupno
temo vpliva podnebnih sprememb na gorske ekosisteme. Nekatere skupine mladih so opazovale pojave
podnebnih sprememb pri prečkanju ledenikov in zaplat
snega, drugi pri opazovanju alpskega rastlinstva. V teku
teh dveh dni so v več skupinah vzniknila razmišljanja o
možnih aktivnostih za brzdanje teh negativnih vplivov.

Lokalni dogodki mednarodnega značaja
Mednarodna razsežnost projekta je bila postavljena v
ospredje s pomočjo pedagoškega pripomočka «Alpe v
mojem nahrbtniku» ter dodatno okrepljena z izmenjavo
novih razglednic med mladimi iz 6 alpskih in 3 karpatskih držav. Za prebujanje dovzetnosti mladih za čezmejno
razsežnost je med dogodkom skupina radioamaterjev
vzpostavila povezavo in tako pokazala, da zvočni valovi
lahko presegajo meje: v smislu pomenljivega vabila, da
bi tudi v prihodnjem letu v okviru tega dogodka povezali
različne skupine mladih!
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Projekt Mladi na vrhu - Ta mednarodni projekt daje mladim generacijam možnost doživetja izkušnje gorà prek srečanja v trajanju enega
dneva in ene noči – na isti datum v različnih krajih Alp in Karpatov. Pobuda je odprta za vsa zaščitena območja v Alpah in Karpatih ter
za vse, ki se dejavno posvečajo vzgoji mladih. Vse dejavnosti, ki jih uresničijo lokalni akterji, so usmerjene h krepitvi vezi med mladimi in
naravo ter k osveščanju za vrednote varovanja in ohranjanja gorskega okolja.
Četrto izdajo projekta je izvedel Alparc – Mreža zavarovanih območij v Alpah ob finančni podpori nemškega Ministrstva za okolje in
Kneževine Monako.
Več informacij na spletni strani: www.youth-at-the-top.org
Sledite nam na Facebooku in Instagramu:
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