SPOROČILO ZA JAVNOST
Chambéry in Gap, 30. avgust 2016

"Mladi na vrhu":
čudovito doživetje in nepozabni spomini!
12. in 13. julija je v Alpah in Karpatih
več kot 500 mladih prispelo "na vrh".
Na kratko: kaj pomeni "Mladi na vrhu"? ("Youth at the top")
Projekt, v okviru katerega vsako leto skupine mladih iz različnih alpskih in karpatskih dežel sodelujejo – s simboličnim in vizionarskim
pristopom – pri aktivnem državljanskem pohodu. Projekt predvideva skupni okvir, obenem pa pušča veliko svobode lokalnim
pobudam.

"Mladi na vrhu": kakšna avantura!
Ob drugi izvedbi dogodka, 12. in 13. julija, je skoraj 700 udeležencev (več kot 500 mladih in okrog 150 odraslih) iz osmih
alpskih in karpatskih dežel skupaj doživljalo in si med seboj delilo zanimive gorske dogodivščine: gre za izkušnje, ki bodo
pustile sledi v njihovem spominu.
Skupaj je bilo izvedenih 37 dogodkov na območju Alp in štirje dogodki na območju Karpatov. Sprva je bilo predvidenih
več kot 50 dogodkov, toda nevihtno vreme je nekatere organizatorje prisililo, da so načrtovane dejavnosti odpovedali
ali odložili. Večina organizacij pa je kljub neugodnim razmeram izvedla svoj dogodek na predvideni datum. Kljub zelo
svežim temperaturam, hoji med dežjem in v nekaterih primerih celo med sneženjem so mladi prispeli na svoje "vrhove"
in na njih prenočili. V planinski koči, bivaku ali pod šotorom.
Silke © z leve proti desni in od zgoraj navzdol :
Parc naturel du Queyras Christophe Gerrer/ Naturpark Diemtigtal/UNESCO Géoparc de Haute Provence, Marie-Jo Soncini/ Fug’en Cimes, Christophe Delahye/Parc national du
Mercantour Alba Treadwell,
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Mladi so radi na vrhu!
Mladi so v okviru projekta sodelovali pri umetniškem udejstvovanju v zelo različnih
oblikah. Nekatere skupine so opazovale zvezde, druge so se preizkusile v slikanju s
svetlobo (light painting), v poslikavanju kamnov ali celo krav, še druge so na
inovativen način odkrivale alpsko živalstvo in rastlinstvo.
Letošnja novost je, da so vsi napisali razglednico, ki so jo simbolično naslovili na
druge udeležence: na njej so lahko z risbami ali besedili svobodno izrazili svoja
doživetja. Številni izmed njih so podčrtali ljubezen do gora, ki so jo odkrili ali
ponovno prebudili v sebi (glej pričevanja v nadaljevanju ).
Lokalnim organizatorjem pa je bilo v veselje in zadovoljstvo, da so lahko animirali
ta projekt in bili priče razcvetu mladine med tem postankom v gorah!
Silke : © Parco naturale Mont Avic/ PNR Queyras

Skupna akcija za (ponovno) vzpostavitev stika med mladimi in
naravo
Projekt "Mladi na vrhu" se lahko pohvali z naraščajočim številom partnerjev in mladih
udeležencev, ki so se skoraj podvojili v primerjavi s prvo, testno izvedbo leta 2015.
Pobuda stremi h krepitvi dovzetnosti mladih za gorski svet ter njegovo naravno in
kulturno okolje. Prizadevanje gre v smeri ponovnega odkrivanja vezi z gorami: prek
občutkov, opazovanja, igre, srečevanja, domišljije, sanj in izražanja. Projekt ima
močan simbolični pomen, ker poteka istočasno prek celotnih Alp in Karpatov. Mladim
omogoča, da bolje spoznajo gorsko dediščino in okrepijo svoj čut pripadnosti Alpam
oziroma Karpatom, pa tudi evropskemu prostoru, saj pobuda povezuje mlade iz
Francije, Italije, Avstrije, Nemčije, Švice, Slovenije – vse do mladih s Slovaške in iz
Romunije!

Spremljanje dogodkov
Za virtualno podoživljanje dogodivščin mladih obiščite uradno spletno stran projekta in stran na
Facebooku, ki je namenjena projektu.
Izbor videov, ki bodo prikazovali izvedbo projekta Youth at the top 2016, bo na razpolago v letošnji
jeseni. Medtem vas vabimo, da si ogledate videoposnetke, objavljene na kanalu YouTube
organizacije ALPARC ter video o izvedbi projekta Youth at the top.
Za uspeh letošnje izvedbe se zahvaljujemo vsem partnerjem in mladim udeležencem!
In če se sprašujete, kaj pomeni "biti vedno na vrhu", je edini odgovor ... da sodelujte pri dogodku
Youth at the top 2017!
International Event Coordination • Kontakt
S finančno podporo nemškega
Ministrstva za okolje

ALPARC – Mreža zavarovanih območij v Alpah
Marie Stoeckel, Letizia Arneodo
info@alparc.org - 04.79.26.55.00

Ta skupni projekt je rezultat delovne skupine "Izobraževanje o gorskem okolju v alpskih zavarovanih območjih", ki si prizadeva za
krepitev vezi med mladimi in gorami.

In partnership with:
EDUC’ALPES (Network of Alpine Mountain
Education) in France
Isabelle Roux
isabelle.roux@educalpes.fr - 04.92.53.60.96

Partnerji pri
organizaciji
izvedbe 2016
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Povedali so!
• Mladi
Kdor se višje povzpne, dlje vidi;
kdor dlje vidi, dalj časa sanja!

Na začetku sem si govoril, da to ne bo nič novega zame, ker sem že
bil na raznih srečanjih, vendar sem se motil. Bili smo v skupini, se
marsičesa naučili in delali nove stvari. Ugotovil sem, da biti sam ali
biti v skupini sploh ni isto. Zahvaljujem se spremljevalcem, ki so mi
omogočili doživetje teh trenutkov, in zahvaljujem se tudi projektu
Youth at the Top." Jeanne Piotr, Parc national du Mercantour, Francija

Parco Orobie Valtellinesi, Italija

To je bila čudovita izkušnja.
Pridi z nami v gore! Parc national
de Piatra Craiului, Romunija

Ta izkušnja mi je odprla oči
za drugačen način
doživljanja izletov po
gorah...
Rebecca, Parco naturale Alpi
Marittime, Italija

Dogodek 'Mladi na vrhu' je bil
za nas res genialna priložnost
za odkrivanje Alp! Dijaki
gimnazije Dominikus-Zimmermann,
Landberg am Lech (D), v Naravnem
parku Ötztal, AvstrijaLech (D)

Mislil sem, da bo dolgočasno ... v resnici je bilo super!
Francija, Mountain Riders, Lilou in Kilian

• Lokalni organizatorji
Un Pravi izziv za otroke: priložnost za zmage nad seboj,
nad svojimi strahovi; odkrivanje novih, neznanih svetov,
čudovitih pokrajin, živali in rastlin; da ne govorimo o poti do
planinske koče, o noči v skupni spalnici ... – in o delitvi iste
izkušnje z mnogimi drugimi otroki, ne da bi se videli med
seboj ... Super!
UNESCO Géoparc de Haute Provence,
Marie-Jo Soncini

Gre za trojno zadovoljstvo: 1)
Omogočiti jim odkritje te gorske
narave ob nekem posebnem
doživetju (nočni pohod z doživetjem
sončnega vzhoda); 2) Zadovoljstvo,
ko jih slišimo pripovedovati o tem
doživetju: njihova vrnitev je za nas
darilo; 3) Zadovoljstvo, da to
doživljamo skupaj z njimi! Fug'en
Cimes, Christophe Delahaye

Pisali so …
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