Ideja in povabilo k sodelovanju

Zakaj se splača pridružiti projektu?

Pustolovske odprave predstavljajo pomemben del programa
MEPI, hkrati pa so precejšen izziv za novopečene voditelje
odprav. V Društvu GAHA Slovenija smo prepoznali potrebo po
odpravi, s katero bi razbremenili voditelje odprav, ki se
nemalokrat pojavljate v vlogi trenerjev, spremljevalcev in
ocenjevalcev naenkrat. Tako smo v maju 2014 prvič organizirali
Vseslovensko odpravo in naleteli na pozitiven odziv v MEPI
skupnosti.

Profesionalna izvedba odprave
V Društvu GAHA izvajamo odprave po mednarodnih standardih
in želimo, da bi bila Vseslovenska odprava vzor vsem ostalim
odpravam v Sloveniji. Odpravo bodo izvajali usposobljeni člani
našega društva, ki so opravili ustrezna izobraževanja in imajo
veliko izkušenj s podobnimi odpravami.

Na podlagi povpraševanja smo se odločili, da podobno odpravo
organiziramo tudi letos. Vabimo

vas k sodelovanju!

Nekaj kratkih informacij
Kdaj? 15.-18. maj 2015
Kje? Trnovski gozd in Vipaska dolina
Za koga? Za vse izvajalske organizacije programa MEPI.
Posebej k udeležbi vabimo organizacije, ki so se MEPI družini
pridružile šele pred kratkim.
Rok prijave? 9. marec 2015 (prijavnica je v prilogi).
Pozorno preberite vsebino tega informacijskega paketa in
verjetno boste našli večino informacij, ki jih potrebujete za vašo
odločitev glede prijave. Na vsa vaša vprašanja bomo z veseljem
odgovorili, naši kontaktni podatki pa so navedeni na zadnji
strani te publikacije.
Upam, da se srečamo!
Jaka Kregar, vodja projekta

Izziv za udeležence
Območje odprave smo skrbno izbrali z mislijo na to, da mora
udeležencem predstavljati izziv.
Razbremenitev voditeljev odprav
Izvedba kakovostne odprave zahteva veliko vloženega dela:
iskanje primernega območja, mest za šotorjenje, priprava kart
itd. - vse to pripravimo mi, vi pa poskrbite za trening
udeležencev in spremljevalca skupine.
Neodvisni ocenjevalci
Vsaka skupina bo dobila svojega neodvisnega ocenjevalca, ki bo
bdel nad njimi ves čas odprave.
Svetovanje pri načrtovanju
V primeru, da boste z vašimi udeleženci naleteli na težave pri
načrtovanju odprave, vam bomo pomagali. Načrt odprave
bomo pred odpravo pregledali in poskrbeli, da bo brezhiben.
Pred odpravo bo vas in vašo skupino naš član tudi obiskal in se
prepričal, da so udeleženci na odpravo res ustrezno pripravljeni.
Na odpravo sprejmemo le ustrezno pripravljene skupine.

Kaj vam ponujamo?

Časovnica projekta

 Organizirali bomo odpravo za bronasto, srebrno in zlato
stopnjo na območju Trnovskega gozda in Vipavske dolino.
Odprava je lahko za udeležence poskusna ali kvalifikacijska.

9. marec 2015

Rok za prijavo skupin na odpravo

13. marec 2015

Organizator pošlje prijavljenim skupinam oz.
organizacijam gradivo za načrtovanje odprave
(obrazci, zemljevidi idr.), skupine začnejo
načrtovati odpravo

 Pripravimo okvirno traso odprave in vas opozorimo na
morebitne nevarnosti, ovire in posebnosti.

30. marec 2015

Skupine se dogovorijo za osebno srečanje s
predstavnikom organizatorja.

 Priskrbimo ocenjevalca za vsako skupino na odpravi.

7. april 2015

 Pripravimo ustrezno gradivo za načrtovanje (zemljevidi,
obrazci) in vam ga posredujemo.

Skupine pošljejo izdelan načrt odprave v
pregled organizatorju

15. april 2015

Organizator pošlje popravke načrta skupinam

 Pomagamo vam pri organizaciji prevoza skupin do izhodišča
odprave.

6. maj 2015

Zadnji možni datum za srečanje skupine s
predstavnikom organizatorja

 Pomagamo vam pri organizaciji nočitev za spremljevalce
odprave.

15.-18. maj 2015 Izvedba odprave

 Poskrbimo za organizacijo mest za šotorjenje in dostop do
pitne vode ob celotni trasi odprave.

po odpravi

Evalvacija odprave, predstavitev

Kaj pričakujemo od vas?
 Ustrezen trening udeležencev s področja odprav (glejte okvir
treningov za posamezno stopnjo).
 Zagotoviti morate enega spremljevalca na skupino, ki bo
odgovoren za udeležence na odpravi in bo prisoten ves čas
odprave. (Društvo GAHA Slovenija ne prevzema nikakršne
odgovornosti za udeležence na odpravi.)
 Načrtovanje odprave z vašo skupino na podlagi gradiva, ki
vam ga bomo posredovali.

Višina kotizacije
Višina kotizacije za udeležbo je odvisna od števila skupin, ki jih
prijavi posamezna organizacija in je razvidna iz spodnje tabele.
Namenjena je kritju stroškov priprave trase, tiskanja
zemljevidov, plačilu nadomestila za uporabo zemljišč za
taborjenje in za potne stroške ter prehrano ocenjevalcev in
organizatorjev. Kotizacija ne pokriva prevoza do mesta začetka
in od mesta zaključka odprave ter stroškov spremljevalcev.
Vse sodelujoče organizacije morajo kotizacijo nakazati na račun
Društva GAHA Slovenija najkasneje do 22. aprila 2015. V
primeru odpovedi udeležbe do vključno 30. aprila 2015
zadržimo 20% kotizacije, od vključno 1. maja 2015 dalje pa 50%
kotizacije.
Število skupin iz iste organizacije

Cena na osebo

1-2

18,00 EUR

3-4

16,00 EUR

5 ali več

14,00 EUR

Postopek prijave in sodelovanja

20 kriterijev odprav MEPI

Na odpravo se prijavite s prijavnico, ki jo najdete v prilogi 1.
Prijavnico vrnite podpisano, žigosano in skenirano na e-poštni
naslov jaka@mepi.info najkasneje do 9. marca 2015.

 Odprava mora imeti namen.
 Skupina mora biti odgovorna za načrtovanje in organizacijo
potovanja.
 Skupina mora šteti med 4 in 7 udeležencev.
 Udeleženci v posamezni skupini morajo biti ocenjevani na
isti stopnji; starost vseh članov skupine se mora gibati v
okviru minimalno postavljenih mej.
 Član skupine ne sme biti nihče, ki je že zaključil odpravo na
katerikoli stopnji. (Nekdo, ki je že opravil npr. bronasto
stopnjo, se ne more ponovno udeležiti odprave za bron.)
 Trajanje oziroma obseg potovanja mora biti v vsaj
minimalno določenih časovnih okvirih (dnevi).
 Upoštevane morajo biti vsaj minimalno predpisane razdalje
(kilometri) in minimalno predpisane potovalne ure.
 Skupina mora prenočevati v šotorih (izjema je Triglavski
narodni park); vsako noč mora preživeti na drugem
kampirnem prostoru (izjema je lahko raziskovalna odprava).
 Odprava mora slediti zadostnemu številu pripravljanih
treningov in poskusnih odprav.
 Izvedena mora biti vsaj ena poskusna odprava, in sicer na
vsaki stopnji programa. Način potovanja mora biti enak in
odprava mora potekati v podobnem okolju kot
kvalifikacijska odprava.
 Vsak član mora imeti določeno znanje glede na namen
odprave in biti primerno kondicijsko pripravljen.
 Okolje mora biti ruralno (izven naselij), primerno namenu
potovanja in udeležencem nepoznano.
 Vsi člani skupine mora imeti ustrezno obutev, oblačila in
opremo.
 Vsaj enkrat na dan si mora skupina pripraviti en topel
energijsko hranilen obrok.
 Potovanje mora biti opravljeno v celoti, kot je načrtovano.
 Skupina mora izdelati končno poročilo in se dogovoriti za
predstavitev.
 Odprava mora potekati v primernem letnem času (od konca
marca do konca oktobra; zavisi tudi od zrelosti in izkušenosti
skupine.
 Popotovanje z lastnim trudom oziroma fizično silo.
 Skupina mora izvesti odpravo neodvisno in samozadostno.
 Odpravo mora spremljati odrasla oseba, ki je sposobna
sprejeti odgovornost za varnost skupine.

Po potrditvi vaše prijave vam bomo v tiskani in elektronski
obliki poslali gradivo za načrtovanje odprave - zemljevid
območja ter obrazec za načrtovanje odprave. Z udeleženci
boste imeli nato do 7. aprila 2015 čas, da načrtujete odpravo.
Po končanem načrtovanju boste načrt odprave poslali nam v
pregled, mi pa vam bomo v tednu dni sporočili, če vaš načrt
slučajno potrebuje kakšne popravke.
Poleg tega se boste morali do 30. marca 2015 dogovoriti za
datum srečanja s predstavnikom našega društva, ki bo obiskal
vašo organizacijo in se srečal z vami in vašimi udeleženci. Na
srečanju bo preveril, ali so vaši udeleženci pripravljeni na
odpravo in vam podal vse relevantne informacije glede same
izvedbe odprave. Zadnji možen datum srečanja je 6. maj 2015.
Od 15. do 18. maja sledi izvedba same odprave za prijavljene
skupine. Vse podrobnosti boste prejeli naknadno.
Po zaključeni odpravi bomo izvedli vrednotenje odprave, vaši
udeleženci pa bodo pripravili predstavitev odprave.

Območje odprave - Trnovski gozd in Vipavska dolina

O Društvu GAHA Slovenija

Dodatne informacije in kontakt

Društvo GAHA Slovenija (ali Društvo prejemnikov zlatega
priznanja MEPI) združuje vse prejemnike zlatega priznanja MEPI
v Sloveniji. Zlatniki izvajamo kopico dejavnosti tako za naše
člane kot tudi za celotno MEPI skupnost in mlade širom
Slovenije.

Jaka Kregar, vodja projekta
GSM: 040 578 438
E-pošta: jaka@mepi.info

Člani se srečujemo ob mesečnih družabnih aktivnostih in
načrtujemo nove projekte, udeležujemo pa se tudi
mednarodnih konferenc (Praga 2013, Koreja 2014, Finska
2015).
Pomagamo MEPI izvajalskim organizacijam pri izvedbi
programa, predvsem na področju odprav, in predstavljamo
program MEPI kamorkoli nas zanese pot. Z letošnjim letom smo
tudi sami postali ponosni izvajalci programa. Del pomoči šolam
je tudi Vseslovenska odprava.
Naš največji projekt je poletni tabor, ki ga skupaj z Javnim
zavodom Mladi zmaji organiziramo za otroke iz ljubljanskih
četrtnih mladinskih centrov.
Večinski del aktivnih članov predstavljamo študentje z različnimi
formalnimi in neformalnimi znanji. V kombinaciji z mladostno
zagnanostjo smo se pripravljeni lotiti vsakega izziva! :)

Društvo GAHA Slovenija
Trata 7
Škofja Loka
E-pošta: zlatniki@mepi.info
www.facebook.com/gahaslo

