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2. izvedba »Mladi na vrhu«
Simbolična in državljanska izkušnja
12 julija 2016 v Alpah
12. julija 2016 se bodo skupine mladih srečale v številnih zavarovanih območjih v Alpah, v želji po
skupnem aktivnem, človeškem, kulturnem in umetniškem gorskem doživetju.

Izhod v gore
Širom Alp je zaznati pomanjkanje stika med mladimi in gorami. So se oddaljili? Počasi smo se pričeli zavedati, da
naši otroci in mladi živijo v pomanjkanju… narave! Ali se jim zdi stik z naravo nesmiseln?
Vsepovsod prisotni ekrani, živahen ritem življenja in več možnosti za preprosto… iti. Iti ven na svež zrak, v gozd ali
ob potok. Sedeti na travniku in poslušati, čutiti in opazovati. Nato pa hoditi, se povzpeti na pobočje in morda vse do
vrha?
Zavarovana območja v Alpah in deležniki, ki delujejo na področju gorskega izobraževanja od Francije do
Slovenije, imajo vizijo ponovne vzpostavitve ali okrepitve povezave med gorsko naravo in mladimi od blizu in
daleč.
Živeti v Alpah ne pomeni nujno tega, da jih mladi poznajo in jih obiskujejo. Ker obiskovati gore pomeni
izobraževati se. Ker bodo mladi, ki živijo v neposredni bližini gora tisti, ki bodo glavni akterji prihodnosti in tudi
zato, ker je preprosto za vsakega človeka bistvenega pomena, da je v rednem stiku z naravo.

Edinstven trenutek na simbolnih krajih
Torej, med vsemi aktivnosti in projekti smo si zamislili tudi izviren način, kako mladi doživijo gore. Preživijo noč tam
zgoraj, ponovno odkrijejo ekipni duh in vrednote kot sta solidarnost in državljanstvo. Skupna akcija z močnim
simbolnim pomenom: Mladi na vrhu!

KAJ JE TOREJ MLADI NA VRHU?
Projekt pod vodstvom partnerstva, ki ga sestavljata ALPARC* in EDUC'ALPES, aktivira skupine mladih iz
šestih alpskih držav. Na isti dan se bodo mladi širom Alp podali na aktivni državljanski pohod, ki bo imel
simboličen in domišljijski pristop.
Projekt zagotavlja skupen okvir in dopušča veliko svobode lokalnim pobudam.
* ob finančni podpori nemškega Ministrstva za okolje.
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V letu 2015, ko je potekala testna izvedba, je bilo v okviru projekta sočasno
organiziranih več kot trideset različnih dogodkov na vrhovih gorá ali v
planinskih postojankah, kjer so potekale različne aktivnosti: poslikave
kamenja, krajinska umetnost (land art), pisanje, rezbarjenje, slikanje z lučjo,
pripovedovanje zgodb, iskanje zaklada, opazovanje zvezd, osvajanje vrhov,
vzajemnost, srečanja z deležniki (pastirji, oskrbniki koč), ipd.
"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. "
“Nisem si mislil da bom to zmogel…že dolgo nisem bil v hribih!"

Za izvedbo v letu 2016
do danes predvidenih že 50 dogodkov! Izvajali jih bodo alpska zavarovana
območja, mladinska združenja, društva, planinske postojanke, lokalne
organizacije, ipd., ob sodelovanju lokalnih strokovnjakov.
Vsi dogodki bodo potekali 12. julija, ki bo predstavljal vrhunec celotne
organizacije, saj bo združil mlade v okviru skupnega umetniškega dogodka na
temo svetlobe.

2015: Oglejte si film
lanskoletne izvedbe na
spletu

Odkrijte načrtovane
dogodke v letu 2016 na
tej povezavi
S kontaktiranjem
organizatorjev se je še vedno
mogoče pridružiti pobudi!

Preko 6 alpskih držav
Mednarodni skupinski dogodek bo organiziran v šestih državah alpskega loka (Francija, Italija, Švica,
Avstrija, Nemčija in Slovenija) in to istočasno, kar omogoča vzpostavitev stikov med različnimi državami in
bo na simbolični način premagal jezikovne in administrativne ovire in obravnaval Alpe kot eno veliko gorsko
regijo.
To bo torej dan, ko se bodo zbrali številni deležniki alpskega prostora v okviru skupnega in izvirnega
dogodka. Gre za uporabniku prijazen dogodek, ki bo mladim omogočil, da doživijo izkušnjo in tako začutijo
vrednost in pomen gorskega okolja in razvijejo (ali ponovno odkrijejo) občutek pripadnosti tem krajem.

Internetna strana : www.youth-at-the-top.org • Facebook : https://www.facebook.com/YATevent
International Event Coordination:

Partnerji pri organizaciji izvedbe 2016

ALPARC – Mreža zavarovanih območij v Alpah
Marie Stoeckel, Letizia Arneodo
info@alparc.org - +33 (0)4.79.26.55.00

S finančno podporo nemškega
Ministrstva za okolje

In partnership with:
EDUC’ALPES (Network of Alpine Mountain Education)
in France
Isabelle Roux
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»Mladi na vrhu« - povzetek
Čezmejnost: mednarodni dogodek za celotne Alpe.
Simbol: »Mladi na vrhu« mobilizirajo skupine mladih, da se istega dne
odpravijo v gore. Ob soju poletne noči tam zgoraj zažari solidarnost in se
poveže preko Alp.

Praznik: Predlagajte svojstven praznik, ki temelji na veselju biti na gori,
užitku vzpona, spoznavanje njenih koristi in spoštovanja.

Skupaj: Pripravite skupen planinski izlet na vrh, prelaz, pašnik, arheološko
najdišče, planinsko zavetišče, kočo, pastirski stan, bivak, …

Gora: Poiščite povezavo med goro in čutili, opazovanje, igra, spoznavanje,
domišljija, sanje, izražanje.

Izkušnja: Odpravite se na pustolovščino, vzemite si čas za odkrivanje gora,
užijte male poti in razsežne pokrajine, nebo in zvezde…

Deljenje: Doživite skupinsko izkušnjo v gorah in stkajte nove povezave.
Državljanstvo: Vzpostavite vzajemnost s strokovnjaki v gorah: pastirji,
oskrbniki koč, vodniki, spremljevalci, deležniki na področju varstva narave in
dediščine…

Medkulturnost: Delite razmišljanja o gorah z različnimi generacijami in
drugimi mladimi planinci.

Izražanje: Ustvarjajte majhna umetniška dela in se izražajte drugače kot s
fotografijami in filmi in jih delite. Uporabimo sliko kot univerzalni jezik Alp.

Noč: Doživi pravo osebno izkušnjo in preživi noč na gori in si ustvari lep spomin.
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