Povezanost v Alpah
Omrežje obč in
Program na sklop dogodkov
Skupaj.Živeti v Alpah

Priseljevanje zaželeno?
Raznolikost kultur se povečuje - hote in nehote. Kako lahko občine to raznolikost iz-koristijo sebi v prid? Na kakšne načine lahko ustvarimo „kulturo
dobrodošlice“, ki bo nove prebivalce ne samo sprejela pač pa tudi integrirala
v alpski prostor.

Kraj prireditve

Kurhaus Grainau (Saal Waxenstein), Parkweg 8, 82491 Grainau/D

Z javnimi prevoznimi sredstvi

Za prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi glej http://www.reiseauskunft.bahn.de. Ciljna železniška postaja je Untergrainau. Najprej z
vlakom do Garmisch-Partenkirchna, od tam naprej v smeri Grainau
z gorsko železnico Bayerische Zugspitzbahn ali z belo-modrim avtobusom Eibsee-Bus. Glej tudi http://www.grainau.de/de/info_service/
anreise/mit-der-bahn.

Kotizacija

Udeležba je brezplačna.

Organizacija

Omrežje občin «Pvezanost v Alpah»

Jeziki

Simultano tolmačenje v nemški, francoski, italijanski in slovenski
jezik

Avtorske pravice

Prireditev bo fotografsko dokumentirana. S svojo udeležbo se strinjate z morebitnim fotografiranjem.

Prijava

Obvezna prijava. Prosimo, da za prijavo izpolnite priložen obrazec
ali se prijavite preko spletne povezave, ki jo najdete na naši domači
spletni strani.

Zadnji rok za prijave

11.01.2015

Kontaktna oseba

Katharina Kling,
Sekretariat Omrežja občina «Povezanost v Alpah»
Feldwieser Straße 27, 83236 Übersee am Chiemsee, Nemčija
T +49 8642 6531, F +49 8642 6214, E info@alpenallianz.org

Petek, 22.01.16
11:30

Prijava udeležencev

12:00

Kosilo

13:00

Pozdravne besede Marc Nitschke (predsednika Omrežja občin «Povezanost v
Alpah»), Stephan Märkl (Župan Občina Grainau), Predstavnik nemškega ministrstva za okolje, Predstavnik Stalni sekretariat Alpske konvencije

14:00

Ekonomske migracije v alpskem prostoru - Potujčevanje ali poživitev? O. Univ.Prof. em. Dr. Axel Borsdorf
SERPOM Projekt za zagotavljanje temeljnih javnih storitev na podeželju
(francosko-italijanski projekt): Adrien Devos
Kultura dobrodošlice: Kako je lahko integracija v podeželskem okolju uspešna? Mag. (FH) Marika Gruber

15:30

Odmor za kavo

16.00

Delavnica Zlata migracija: Priseljevanje ljudi, ki iščejo višjo kakovost življenja
in ki želijo živeti drugačen življenjski slog. Kakšni so učinki in posledice? Kako
naj s tem ravnamo? Informacijski input s strani občin Garmisch-Partenkirchen/D in Slovenija
Delavnica Življenje v območjih odseljevanja - priseljevanje zaželeno! Kako
lahko ustavimo odseljevanje in kako lahko h priseljevanju motiviramo „nove
alpske prebivalce“? Kakšni okvirni pogoji in katere strukture so za to potrebne? Informacijski input s strani občin Grosses Walsertal/A in Dordolla/I
Delavnica Živeti kulturo dobrodošlice: Aktivno ravnanje s priseljevanjem
zahteva pripravo in je soobstoj različnih elementov in akterjev ter istočasno
proces, ki ga na svojih plečih nosi večje število akterjev. Informacijski input s
strani občin Hermagor/A in Wörgl/A

17:30

Predstavitev rezultatov

19:30

Večerja

Sobota, 23.01.16
08:30

Informacijski input glede trenutne situacije Predstavnik nemškega notranjega ministrstva

08:45

Priseljevanje beguncev na podeželju: Občine sprejemajo izziv. Včasih naletijo
na meje svojih lastnih zmogljivosti. Kljub temu z veliko vnemo iščejo rešitve,
kako najbolje obvladati trenutno situacijo. Informacijski input s strani občin
Zwischenwasser/A, Siegsdorf/D, Freilassing/D in Ormea/I.

10:00

Odmor za kavo

10:30

Moderirane diskusije

12:00

Koncu

