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Città alpina dell’anno • Alpsko mesto leta

Sporočilo društva «Alpsko mesto leta» za medije o rezultatih projekta «Youth Shaping
Alpine Municipalities (Mladi sooblikujejo alpske občine)»
Schaan, 16. 12. 2015

Ko mladi in politiki...
Leto in pol se je sedem alpskih mest in občin posvečalo sodelovanju mladih v
demokratičnih procesih odločanja v teoriji in praksi. Skupni čezmejni projekt je združil
mlade, župane in vodje programov dela z mladimi. Med rezultate projekta YSAM –
Youth Shaping Alpine Municipalities (Mladi sooblikujejo alpske občine) sodi tudi
priročnik, ki predstavlja vodilo za občine pri spodbujanju participacije mladih.
Participacija oziroma sodelovanje mladih v demokratičnih procesih odločanja je politična
naloga – in sklepnik v arkadi trajnostnega razvoja. Občine, zavezane trajnostni politiki,
načrtujejo in odločajo v sodelovanju z mladimi. Projekt YSAM – Youth shaping alpine
municipalities (Mladi sooblikujejo alpske občine) je med majem 2014 in oktobrom 2015
povezal sedem vodij programov dela z mladimi, politikov in več kot 20 mladih z območja Alp.
V okviru tega čezmejnega projekta so se sodelujoče občine Kranjska Gora/SI, Idrija/SI,
Trento/I, Bolzano/I, Planken/LI, Balzers/LI in Sonthofen/DE namenile pojem participacije
mladih premotriti z najrazličnejših vidikov. V ta namen je bilo organiziranih več medsebojnih
obiskov in praktičnih delavnic.
Mladi s taktirko v rokah
Partnerji v projektu so organizirali medsebojne obiske, v okviru katerih so izmenjavali
izkušnje in spoznanja ter drug drugega seznanjali z morebitnimi pastmi. Gostitelji
vsakokratnih srečanj so predstavili svoj kraj, orisali njegovo povezanost z Alpami, predstavili
načine participacije mladih v demokratičnih procesih odločanja ter izpostavili konkretne
primere participativnega vključevanja slednjih. Ker učinkovita participacija mladih temelji na
medsebojnem zaupanju med mladimi in politiki, je bilo v okviru projekta YSAM organiziranih
več izmenjav, tako med mladimi, kot tudi med župani oziroma županjami in koordinatorji in
koordinatoricami dela z mladimi.
Zaključna prireditev projekta se je odvijala meseca oktobra 2015 v Lihtenštajnu. Mladi so
javnost seznanili s trajnostnimi idejami, ki so jih razvili v okviru projektnih dejavnosti. V
Kranjski Gori bodo mladi od januarja 2016 pričeli oblikovati in izdelovati torbe za večkratno
uporabo, da bi zamejili nesmotrno uporabo plastičnih vrečk. V Planknu v Lihtenštajnu bodo
mladi odslej redno prirejali vaško tržnico tržnico, kjer bodo na voljo najrazličnejši lokalni
produkti.
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Priročnik za spodbujanje participacije mladih v občinah
Da bi drugim občinam olajšali delo, so mladi na zaključni prireditvi v sodelovanju z odraslimi
zasnovali priročnik. Ta priročnik predstavlja vodilo za občine, ki se s temo participacije
mladih še niso soočile na konkreten način. Priročnik vsebuje kopico namigov in nasvetov za
sodelovanje z mladimi, namenjenih tudi nekoliko izkušenejšim strokovnjakom na dotičnem
področju. Priročnik je na voljo na spletni strani društva «Alpsko mesto leta».

Pričujoče sporočilo: http://www.alpenstaedte.org/sl/projekti/mladi/ysam
Za več informacij sta Vam na voljo:
Bettina Hug, Društvo Alpsko mesto leta; info@alpenstaedte.org, +423 237 53 02

Youth Shaping Alpine Municipalities (YSAM) – Mladi sooblikujejo alpske občine je projekt, ki ga organizirajo
društvo Alpsko mesto leta, članska mesta Bolzano/I, Idrija/SI, Sonthofen/D in Trento/I ter občine Balzers/LI,
Planken/LI in Kranjska Gora/SI. Projekt, ki ga strokovno podpira Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA), je
sofinanciran s strani programa Evropske unije „Mladi v Akcij" in fundacije Heidehof.
http://www.alpenstaedte.org/sl/projekti/mladi/ysam

Društvo «Alpsko mesto leta»
Mesta na območju Alp, ki gospodarske, okoljske ter socialne interese skupnosti uresničujejo zgledno in v skladu z
načeli enakopravnosti, kot to predvideva Alpska konvencija, se od leta 1997 pod budnim očesom mednarodne
strokovne žirije potegujejo za naziv «Alpsko mesto leta». Odlikovana mesta so povezana v okviru društva
«Alpsko mesto leta». Naziv «Alpsko mesto leta» predstavlja tako odlikovanje za uresničevanje k trajnostnemu
razvoju usmerjene politike vsakokratnega mesta, kakor tudi spodbudo in odgovornost za nadaljnje uresničevanje
prizadevanj za zagotavljanje trajnostne prihodnosti. Združenje alpskih občin trenutno šteje 15 mest z območja
Avstrije, Francije, Italije, Nemčije, Slovenije in Švice. www.alpenstaedte.org
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