
Posnemi krajši film in razkrij, kje je štel tvoj glas in kaj 
je bilo mogoče uresničiti s tvojim prispevkom! Aktivno 
sodeluješ v domači občini? Si prizadevaš za napredek na 
področju izobraževanja, trajnostnega razvoja, družbe in pri 
drugih, sorodnih temah, ključnega pomena za življenje v 
Alpah? Predstavi svoje participatorne dejavnosti in sodeluj 
na filmskem natečaju za mlade!

Z malce sreče si boš lahko s svojim prispevkom prislužil/a 
obisk filmskega festivala GaYa v francoskem Chambéryju!

Petnajst najboljših kratkih filmov bo med 30. novembrom in 
1. decembrom 2018 predvajanih na filmskem dogodku z nas-
lovom „My Alps – My Chance“ (Moje Alpe – Moja priložnost), 
ki bo potekal med konferenco v okviru projekta GaYA.

Finančna podpora:

Rok prijave: 
31. maj 2018

FILMSKI FESTIVAL GaYA
MY ALPS – MY CHANCE

Tvoja nagrada? Organizirano potovanje v Chambéry, dve 
nočitvi, zanimiv razvedrilni program, zabava in edinstvena 
priložnost za srečanje in razpravo z oblikovalci javnega 
mnenja.

Sodeluj!
 Pogoj: starost med 16 in 25 let
 Sodeluješ lahko sam/a ali skupaj z največ tremi prijatelji 

oz. prijateljicami (v okviru mladinske organizacije, šole, 
izobraževalnega programa, projektne skupine …).

 O tvojem življenju v Alpah: Kje je štel tvoj glas oz. kaj je 
bilo mogoče uresničiti s tvojim prispevkom? Na katerem 
področju so bile uresničene tvoje ideje in kako? Kaj te vodi 
in spodbuja?

Prijavi se na spletni strani www.alpine-space.eu/gaya in semkaj 
naloži svoj posnetek. Kontaktna oseba za vprašanja in informa-
cije: Robin Naumann (Robin.Naumann@cipra.org).

Med 30. novembrom in 1. decembrom 2018 se bo v Chambéryju (F) odvil filmski 
festival v okviru mladinskega projekta GaYA. Ali bi se ga morda želel/a udeležiti in 
čudovito alpsko občino v Franciji obiskati v družbi svojih prijateljev in prijateljic?

Osrednji cilji mladinskega projekta GaYA (Governance und Youth in the Alps – Odločanje in mladi v Alpah) so krepitev vključevanja 
mladih v procese odločanja na regijski in lokalni ravni, izboljšanje kakovosti demokratičnih procesov na območju Alp in snovanje 
priporočil politik za odločevalce. 

Tvoj 
 film!


