Idrija, 17. december 2018
Sporočilo za medije: Zaključek projekta GaYA in konferenca v Chambéryju/Francija

Participacija mladih je nujna, ne le zaželen dodatek
Za več participacije mladih v Alpah! Ta poziv je bil na konferenci projekti GaYA v
francoskem Chambéryju posredovan politikom alpskih držav. Številčna udeležba
odločevalcev in mladih iz vseh alpskih držav je potrdila pomembnost tematike ter uspeh
projekta.
Kako lahko mladi sodelujejo v alpskih območjih? Kateri inovativni projekti in ideje že obstajajo?
Kaj lahko storijo načrtovalci politik in odločevalci? Da bi odgovorili ali našli odgovore na ta
vprašanja, se je več kot 200 udeležencev iz vseh alpskih držav udeležilo zaključne konference
projekta Odločanje in mladi v Alpah (GaYA) v francoskem mestu Chambéry. Na interaktivnih
delavnicah so mladi in politiki izmenjavali ideje, nabirali nova znanja ter navezovali nove stike,
ki bodo dobrodošli pri vpeljevanju novih pristopov participativne demokracije v alpskih
območjih. Dogodek se je zaključil s predstavitvijo mladinskih filmov alpskega filmskega
natečaja, degustacijo alpskih jedi in glasbo.
Konferenca je potekala v okviru projekta Odločanje in mladi v Alpah in je kot sklepno dejanje
projekta v celoto povezala vse dosedanje aktivnosti osmih partnerjev iz celega alpskega
območja: znanstveni pristop in analize, usposabljanja in predavanja na temo novih načinov
participacije mladih, predstavitev pilotnih aktivnosti v 15 alpskih območjih, priporočila za
odločevalce in filmski festival na temo mladih v Alpah.
Vzporedno s konferenco je potekala tudi letna skupščina društva Alpsko mesto leta, katere
članica je od leta 2011 tudi Občina Idrija. Župan Občine Idrija v odhajanju Bojan Sever, ki je bil
več let tudi član predsedstva društva, se je od kolegov županov in kolegic županij poslovil s
tipičnimi idrijskimi darili in upanjem, da čim večkrat obiščejo Idrijo, ter da se sodelovanje med
alpskimi mesti nadaljuje tudi z mlajšimi generacijami.
Informacije o projektu GaYA: http://www.alpine-space.eu/projects/gaya/si
To sporočilo in fotografije z dogodka si lahko prenesete na povezavi:

www.alpine-space.eu/project-news-details/sl/5349
Za vprašanja in dodatne informacije smo na voljo:
Matevž Straus, Občina Idrija, matevz.straus@idrija.si

GaYA- Governance and youth in the Alps
Namen projekta GaYA je omogočiti intenzivnejše vključevanje mladih v politično življenje. Večina
političnih odločevalcev se ne zaveda prednosti neposredne udeležbe mladih v odločevalskih procesih.
Nove oblike upravljanja imajo veliko možnosti za sprejemanje trajnostnejših in legitimnih političnih
odločitev. V okviru projekta GaYA se zbirajo in posredujejo nove demokratične metode za obvladovanje
izzivov teritorialne kohezije.
Projekt GaYA se je začel izvajati novembra 2016 in bo trajal do decembra 2018. Njegovo izvajanje
sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj prek Interregovega programa Območje Alp.
www.alpine-space.eu/projects/gaya/si

