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DECEMBER 15TH - MAY 15TH

Τι εκπροσωπεί το μήνυμα
#ΆΛΜΑΣΤΗΝΚΛΗΡΟΝΟΜΙΆ
Στη γεμάτη προκλήσεις εποχής μας, λόγω
της πανδημίας που έχει δημιουργηθεί
από τον ιό Covid -19, όλοι μας έχουν
επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό όσο αναφορά
την καθημερινότητα. Ο τρόπος ζωής και
η καθημερινότητα μας έχουν αλλάξει
σε μεγάλο βαθμό. Τα σημεία αναφοράς
της πολιτιστικής κληρονομιάς έχουν
κλείσει προληπτικά σε πολλές χώρες.
Επίσης οι αθλητικές δραστηριότητες
έχουν περιοριστεί και αυτές σε μεγάλο
βαθμό. Παρόλα αυτά ο αθλητισμός στην
ύπαιθρο και η καλή διάθεση αρκούν για να
περιορίσουν το άγχος της καθημερινότητας
και να βοηθήσουν στην ψυχική υγεία
του ατόμου. Ο ψηφιακός κόσμος μας
προσφέρει πολλές πρωτοποριακές δράσεις
για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Για το λόγο αυτό τα στελέχη του FRH
ξεκινούν μια καμπάνια με την ονομασία
#ΆΛΜΑΣΤΗΝΚΛΗΡΟΝΟΜΙΆ η οποία θα
ενώσει την αθλητική δραστηριότητα ως
μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Aς αναλογιστούμε την αθλητική δραστηριότητα
και την πολιτιστική κληρονομιά, την Υγεία και την
Ικανοποίηση του ατόμου για να δημιουργήσουμε
ευχάριστες στιγμές ενόσω συνθέτουμε το παζλ
της πλούσιας Ευρωπαϊκής Κληρονομιάς.
Ελάχιστα ιστορικά κτίρια έχουν χαρακτηριστεί
ως Μνημεία Θρησκευτικής Κληρονομιάς.
Όντας συνήθως τα πιο παλαιότερα
χρονολογικά κτίρια του χωριού ή της πόλης
σηματοδοτούν την περιοχή. Μαρτυρούν την
ιστορία του τόπου στο πέρασμα του χρόνου.
Πρόσθεσε και εσύ την δική σου ιστορία
με φόντο ένα Μνημείο Θρησκευτικής
Κληρονομιάς, δημιούργησε μια στιγμή χαράς
και αποτύπωσε την σε μια φωτογραφία. Το
κίνημα #ΆΛΜΑΣΤΗΝΚΛΗΡΟΝΟΜΙΆ είναι
ανοικτό προς όλους.
Το #ΆΛΜΑΣΤΗΝΚΛΗΡΟΝΟΜΙΆ αποτελεί
κίνημα αισιοδοξίας και χαράς με αναφορά στην
μοναδική αλυσίδα που ενώνει τη Θρησκευτική
Κληρονομιά σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Πως μπορείτε να
ενταχθείτε στο κίνημα?
Μοιραστείτε την πρωτοβουλία σας με όλη την Ευρώπη
Η πρωτοβουλία με αναφορά στην Κληρονομιά είναι προσβάσιμη σε όλους. Κάθε στιγμή
χαράς και ξεγνασιάς είναι σημαντική. Όλες αυτές οι στιγμές μαζί δημιουργούν την αίσθηση
της Κοινότητας στην Ευρώπη η οποία συγκροτείται γύρω από την πολυεπίπεδη Θρησκευτική
& Πολιτισμική Κληρονομιά.
Χαρείτε, είτε μόνοι σας είτε ως ομάδα, υποβάλετε τις φωτογραφίες με το άλμα μπροστά από
οποιοδήποτε Μνημείο Θρησκευτικής Κληρονομιάς στην Ευρώπη. Παρακαλώ, ακολουθήστε
τους νόμους και τους κανονισμούς. Εξασφαλίστε την αναφορά στο μέρος και στην Χώρα
καθώς και τον βασικό λόγο της επιλογής σας και αναρτήστε την πληροφορία οποιαδήποτε
στιγμή από τις 15 Δεκεμβρίου και έπειτα.

Πώς να εγγραφείτε:
· ΑΝΑΡΤΉΣΤΕ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ ΣΑΣ ΣΤΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΆ ΜΈΣΑ ΔΙΚΤΎΩΣΗΣ
Υιοθετήστε το #JUMPFORHERITAGE και επιλέξτε το.

@FRH_Europe
@FutureForReligiousHeritage
@frh_europe

· ΔΗΛΏΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑΣ
Στείλτε μας την φωτογραφία με τις 15 Μαΐου.
Οι φιναλίστ θα συμμετέχουν στην εκδήλωση
απονομής των δώρων σε τελετή που θα
διοργανώσει το FRH στο Συνεδριακό Κέντρο
Biennial στη Βαρκελώνη τον Μάιο του 2021.
Ο νικητής θα προσκληθεί στη Βαρκελώνη,
όλα τα έξοδα πληρώνονται! Υποβάλετε τη
φωτογραφία σας . Περισσότερες πληροφορίες
θα βρείτε εδώ.

Ενωθείτε στο κίνημα #ΆΛΜΑΣΤΗΝΚΛΗΡΟΝΟΜΙΆ

Σχετικά με το FRH
Το κίνημα #ΆΛΜΑΣΤΗΝΚΛΗΡΟΝΟΜΙΆ
αποτελεί μια πρωτοβουλία του ΜηΚερδοσκοπικού
Οργανισμού
FRH(Το
Μέλλον της Θρησκευτικής Κληρονομιάς),
ο οποίος αποσκοπεί στην διατήρηση και
φύλαξη της Θρησκευτικής Κληρονομιάς σε
όλη την Ευρώπη για τις επόμενες γεννιές.
Το FRH ενώνει Άτομα και Οργανισμούς
που επιθυμούν να εργαστούν για την
προστασία της Θρησκευτικής Κληρονομιάς.
Αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο με ποικίλα
μέλη από τους χώρους της Κληρονομίας,
της Φιλανθρωπίας και μη κερδοσκοπικών
Νομικών
προσώπων
Πανεπιστημίων
& Οργανισμών τοπικών και εθνικών
Κυβερνήσεων των Χωρών Μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το «΄Αλμα στην Κληρονομιά» αποτελεί τη
συνέχιση της λαμπαδηδρομίας του FRH,
μια ενέργεια που αποσκοπεί στο να ενώσει
τις προσωπικές ιστορίες ως συνέχιση
του Ευρωπαϊκού Έτους της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς του 2018.Το FRH αποτελεί
ένα από τα 28 Ευρωπαϊκά Δίκτυα που
συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Creative
Europe”, και αποτέλεσε τον κύριο
εμπλεκόμενο Φορέα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
σε
θέματα
Πολιτιστικής
Κληρονομιάς το 2018.
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