19 Ιουλίου 2021
Δελτίο Τύπου: Διεξαγωγή συμμετοχικού διαλόγου με θέμα “Προσβασιμότητα στα αθλήματα και
δραστηριότητες βουνού»
Ο ΜΚΟ Active Zone Outdoor διοργάνωσε το Σάββατο 17 Ιουλίου 2021 τον συμμετοχικό διάλογο
με θέμα «Προσβασιμότητα στα αθλήματα και δραστηριότητες βουνού” ο οποίος εντάσσεται στο
πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από το Πρόγραμμα Erasmus+ έργου “Mountains are calling for
YOUth”. Ο διάλογος διεξήχθη στο εντυπωσιακό φυσικό τοπίο Βράχοι των Χασαμπουλιών στην
Πάφο σε μια προσπάθεια του οργανισμού να προωθήσει την επανασύνδεση των νέων με το
φυσικό περιβάλλον.
Λαμβάνοντας υπόψη τα μειωμένα επίπεδα συμμετοχικότητας των νέων στις δημοκρατικές
διαδικασίες αλλά και τη χαμηλή τους δραστηριοποίηση με τα ορεινά αθλήματα μολονότι η ορεινή
φύση της Κύπρου καλύπτει ένα μεγάλο μέρος του νησιού, ο διάλογος επεδίωξε την ενεργό
συμμετοχή και εποικοδομητική αλληλεπίδραση νέων ηλικίας 13 – 30 σε ανοιχτό διάλογο με
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων προκειμένου να προταθούν από κοινού
μέτρα και εισηγήσεις για την ενθάρρυνση των νέων για ενασχόληση με τα αθλήματα και
δραστηριότητες βουνού και τη διευκόλυνση της προσβασιμότητάς τους σε αυτά.
Την αξιόλογη τους παρουσία και συμβολή στις εργασίες του διαλόγου έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο
Παύλος Γεωργιάδης, Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ορειβασίας, Αγωνιστικής
Αναρρίχησης και Προσανατολισμού (ΚΟΜΟΑΑΠ), ο Γιώργος Ανδρέου, Τεχνικός Σύμβουλος
Ορειβασίας και Εκπαιδευτής Αναρρίχησης της ΚΟΜΟΑΑΠ, ο Κωνσταντίνος Καρσεράς, μέλος
της Βουλής των Νέων και εκπρόσωπος του Σώματος Προσκόπων Κύπρου, ο Δημήτρης
Αρχαίος, Γενικός Υπεύθυνος του τμήματος IT της αλυσίδας εστιατορίων McDonald's,
δημοσιογράφοι, εκπαιδευτικοί, λειτουργοί οργανώσεων νεολαίας, αθλητές και νέοι από όλη την
Κύπρο.
Αφού εντοπίστηκαν οι παράγοντες που αποτρέπουν τη συμμετοχή και ενασχόληση των νέων με
τα αθλήματα και δραστηριότητες του βουνού, οι συμμετέχοντες πρότειναν μία σειρά από 42
εισηγήσεις που σχετίζονται με το οικονομικό, εκπαιδευτικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο
προκειμένου να διευκολυνθεί η προσβασιμότητα των νέων σε αυτά τα αθλήματα και
δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, οι σημαντικότερες εισηγήσεις όπως αυτές προέκυψαν μετά από
ψηφοφορία είναι οι ακόλουθες:
1) Οργάνωση ημερίδων / open days από δήμους / σχολεία/ συνδέσμους γονέων και
αθλητικούς φορείς για γνωριμία με τα αθλήματα και δραστηριότητες βουνού με την κοινή
συμμετοχή παιδιών με τους γονείς τους
2) Δημιουργία Υφυπουργείου Αθλητισμού
3) Χρηματοδότηση αθλητικών δραστηριοτήτων από εταιρίες στο πλαίσιο της Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης
4) Διοργάνωση αθλητικού φεστιβάλ βουνού
5) Παροχή χορηγιών και σε ερασιτεχνικούς ομίλους που είναι ενεργοί, όχι μόνο σε όσους
δραστηριοποιούνται σε αγωνιστικό / ολυμπιακό επίπεδο
6) Δημιουργία Διοικητικού Συμβουλίου νεολαίας στην ομοσπονδία ΚΟΜΟΑΑΠ

7) Αξιοποίηση εκπαιδευτικών κατασκηνώσεων για παιδιά και νέους με ένταξη στο
πρόγραμμα τα αθλήματα βουνού.
Με την ολοκλήρωση των εργασιών του διαλόγου, ο Active Zone Outdoor σε συνεργασία με την
ΚΟΜΟΑΑΠ διοργάνωσε δραστηριότητα νυχτερινής αναρρίχησης σε βράχο υπό την επίβλεψη
του Γιώργου Ανδρέου, Εκπαιδευτή Αναρρίχησης (με πιστοποίηση από τη Διεθνή Ομοσπονδία
Ορειβασίας και Αναρρίχησης UIAA) προσφέροντας την μοναδική εμπειρία στους συμμετέχοντες
να γνωρίσουν με ένα εναλλακτικό τρόπο το άθλημα της αναρρίχησης στον βράχο. Η
δραστηριότητα ολοκληρώθηκε με ζωντανή ελληνική μουσική από μέλη του Οργανισμού και
προβολή ντοκιμαντέρ στον βράχο.
Οι επόμενοι τρεις διάλογοι του έργου «Mountains are calling for YOUth” θα καταπιαστούν με
θέματα που αφορούν την ενθάρρυνση της συμμετοχής κοριτσιών και γυναικών στα αθλήματα
και δραστηριότητες βουνού, την καλλιέργεια κουλτούρας ασφαλούς ενασχόλησης των νέων με
τις δραστηριότητες και αθλήματα βουνού και τον εντοπισμό των χαρακτηριστικών που διέπουν
τους αθλητές και οδηγούς βουνού - πρότυπα, στον χώρο των αθλημάτων του βουνού. Αξίζει να
σημειωθεί ότι η ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης για την προστασία και τον σεβασμό του
βουνού θα αποτελεί θεματική όλων των διαλόγων του έργου. Ως απόρροια των συμμετοχικών
διαλόγων, θα αναπτυχθεί Έγγραφο Πολιτικής το οποίο αναμένεται να αξιοποιηθεί ως χάρτης
εισηγήσεων στη χάραξη πολιτικής σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Υποστηρικτής του έργου είναι η Κυπριακή Ομοσπονδία Ορειβασίας, Αγωνιστικής Αναρρίχησης
και Προσανατολισμού, ΚΟΜΟΑΑΠ. Χορηγός η Mountain Sports & Rescue CY και η εταιρεία
Petzl η οποία προσφέρει τον εξοπλισμό για διεκπεραίωση των αθλητικών δραστηριοτήτων του
έργου.

