Kaljenje idej in cvetoči projekti
Gradnja dvignjenih gredic, sprememba namembnosti parkirnih mest, zamenjava
plastičnih steklenic: Na koncu projekta LOCAL so se mladi iz Tolmina / SI, Idrije / SI in
Schaana / FL na trajnsotni načim odpeljali v CŠOD Škorpijon pri Mariboru, kjer so
predstavili svoje dejavnosti za več trajnostni življenjski slog.
Ozaveščanje o bolj trajnosti in izvajanje lastnih projektov: Ob koncu projekta LOCAL (Low
Carbon Alpine Lifestyle) so se mladi iz Slovenije in Lihtenštajna čez vikend srečali v Mariboru,
da bi predstavili rezultate svojih lokalnih dejavnosti. V Mladinskem centru Popcorn iz Schaan-a
so mladi postavili dvignjene gredice in priredili dogodek, s katerim so opozorili na trajnostno
prehrano. V Mladinskem centru Idrija so mladi za en dan spremenili parkirišče v igrišče in tako
ozaveščali o trajnostni mobilnosti. V gimnaziji Tolmin so ustvarili navpični vrt in za celotno šolo
naročili samo-oblikovane steklenice za vodo za večkratno uporabo.
S projektom LOCAL si Mladinski center v Schaanu, gimnazija Tolmin, skupaj z Mladinskim
centrom Idrija, Društvom Alpsko mesto leta in CIPRA International prizadevajo za povečanje
udeležbe mladih v občini in hkrati spodbujati ozaveščenost o trajnostnem načinu življenja. Med
prvim mednarodnim srečanjem v Schaanu januarja 2019 so mladi razvili začetne ideje in poleti
delali na njihovi izvedbi.
Na srečanju v Sloveniji je vsaka skupina uprizorila kratko gledališko predstavo o svojih
dejavnostih in nato delila svoje izkušnje. Udeleženci so dobili tudi vpogled v mladinsko delo in
obiskali mestne vrtove Maribora. Zvečer so prižgali ogenj pod zvezdnatim nebom in projekt
zaključili v sproščenem vzdušju. Sandra Fausch, vodja projektov pri CIPRA International, je nad
partnerstvom navdušena: "Čudovito je videti, kako mladi prevzemajo pobudo za spremembe.
Začeti lasten projekt je kot saditi majhno seme, iz katerega lahko zraste nekaj večjega, vendar
je potrebna tudi nadaljnja nega ".
Projekt LOCAL so financirali Fundacija LLB Future, LIFE Climate Foundation in Erasmus +.

