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Mladi na vrhu 2017
Mednarodni dogodek za mlade v Alpah
Stotine mladih so se srečale vsepovsod po Alpah in Karpatih, da bi
skupaj na pustolovski način preživeli en dan in eno noč v gorah.
Tretja izvedba projekta »Mladi na vrhu« se je odvila 11. in 12. julija 2017 v
šestih alpskih in treh karpatskih državah. Tokrat se je v okviru
mednarodnega projekta zvrstilo 48 dogodkov, ki so vključevali številne
različne dnevne in nočne aktivnosti. Tako se je lahko več kot 500 mladih iz
Nemčije, Francije, Švice, Avstrije, Italije, Slovenije, Poljske, Romunije in
Slovaške udeležilo dogodivščine in odkrivalo zaklade gorskega sveta.
Mladi so spoznavali različne dejavnosti varstva narave, se učili o gorskem
rastlinstvu in živalstvu, gradili ptičje hišice in netopirnice, slikali, plezali in se
udeležili lova na zaklad.
»Videli smo polno divjih živali, gamse, kozoroge, svizce, veverice in na kupe
žuželk!« navdušeno pove Daniele, ki se je udeležila dogodka v narodnem
parku Gran Paradiso v Italiji.
Ko je padel mrak so otroci, najstniki in odrasli posedli okoli ognja, prepevali
in opazovali zvezde, nekateri pa so se lotili umetniškega ustvarjanja.
»Najbolj nas razveselijo oprijemljivi rezultati in zadovoljstvo mladih
udeležencev, ki povrnejo ves trud, ki smo ga vložili v projekt v zadnjih
mesecih,« pravi Elena Maselli iz narodnega parka Mercantour, Francija.
Glavni cilj projekta »Mladi na vrhu« je ponovno povezati mlade z njihovim
življenjskim okoljem in jih ozaveščati o pomembnosti varstva Alp in
medsebojni povezanosti alpskih območij. Novost pri tretji izvedbi »Mladih
na vrhu« je bil učni pripomoček »Alpe v mojem nahrbtniku«, ki so ga prejeli
vsi organizatorji posameznih dogodkov – gre za veliko platno z vrisanim
zemljevidom Alp, na katerem je tudi več predlogov za njegovo uporabo v
pedagoške namene.
Čas, ki nam ostaja pred izvedbo »Mladih na vrhu« leta 2018, bomo posvetili
doživljanju in varovanju gora in narave ter zbiranju novih zgodb in izkušenj,
preden se mladi ponovno zberejo in skupaj povzpnejo na vrh.

»Za mojo ljubezen do gora in narave se
imam zahvaliti dedku, ki me je naučil, kako
pomembno jih je ohraniti.«
Thomas, Parco Naturale Alpi Marittime
»Vesela sem, da sem spet srečala
prijatelje, ki sem jih spoznala že na tečaju
za mlade naravovarstvene nadzornike v
parku. Rada preživljam čas v naravi, kjer
računalnik in telefon nista več tako
pomembna.«
Laura, Nationalpark Hohe Tauern
"Zaželel sem si videti še gore drugje!"
Mlad udeleženec dogodka v Parc naturel
régional du Vercors

»Najboljše pri vsem skupaj je dejstvo, da se
po vseh državah istočasno udeležujemo
dogodkov, ki postavljajo v ospredje alpsko
naravno in kulturno dediščino.«
Anna Bonettini, Parco dell’Adamello, Italija
“Čaroben trenutek, ki bo za vedno ostal v
mojih mislih … in v mislih ostalih
udeležencev prav tako!!”
Christophe Gerrer, Parc naturel régional du
Queyras, Francija
“Mladi na vrhu, ustvarjalnost, občutek
pripadnosti, gore: čudovita izkušnja.”
Sandrine Pellegrino, Parc naturel régional
des Préalpes d’Azur, Francija
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Za več informacij
Obiščite spletno stran: www.youth-at-the-top.org
Ali pa nas poiščite na družabnih omrežjih:

Kontakt:
ALPARC – Mreža zavarovanih območij v Alpah
Vincenzo Capocasale
vincenzo.capocasale@alparc.org - +33 (0) 479 265503
Veronika Widmann
veronika.widmann@alparc.org - +33 (0) 479 265502
Projekt MLADI NA VRHU vodi in koordinira ALPARC. Finančno ga podpirata Nemško zvezno ministrstvo
za okolje (BMUB) in Kneževina Monako.

