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

Integracija – ampak na
kakšen način?
Raznolikost kultur se povečuje - hote in nehote. Integracija je nujno potrebna. Da pa bi lahko bila uspešna, je potrebno sodelovanje številnih akterjev.
Pomembni elementi so učenje jezika, prostor za bivanje, delovna mesta
ter sprejem in udejstvovanje v novi domovini.
V okviru tega dogodka bo potekala razprava o različnih možnostih, ki jih
imajo na voljo lokalne skupnosti pri podpiranju tega procesa. Vabimo vas, da
spoznate primere dobre prakse, da izmenjate izkušnje z drugimi občinami,
da vnesete svoje izkušnje in da skupaj iščete možne rešitve.

Kraj prireditve

Festhalle, Konrad-Adenauer-Platz 1, 88299 Leutkirch im Allgäu,
Nemčija

Z javnimi prevoznimi sredstvi

Za prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi glej http://www.reiseauskunft.bahn.de. Ciljna železniška postaja je Leutkirch.

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.

Rok za prijavo

18.04.2016

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

Četrtek, 28.04.16
20:00

Možnost skupne večerje

Petek, 29.04.16
09:00

Prijava udeležencev

09:30

Pozdravne besede | Marc Nitschke, Hans-Jörg Henle
Priseljevanje v podeželski alpski prostor: Različni motivi - različni učinki skupne priložnosti | Mag. Michael Beismann

11:00

Odmor za kavo

11:30

Kulturna raznolikost v delovnem okolju: Društvo, ki med seboj povezuje
migrante, delodajalce, ustanove in lokalno skupnost, zagotavlja in omogoča
lažji dostop do trga dela | Andrea Trivero, Pacefuturo
Omrežje Mehr Sprache (Več jezika): Model spodbujanja enakopravnega dostopa do izobraževanja za oba spola, na ravni lokalnih skupnosti | Simon Burtscher, okay.zusammen leben
Elderly for elderly: Pobuda, v okviru katere starejši ljudje nudijo pomoč drugim starejšim ljudem in pri tem vključujejo še zlasti priseljence | Janja Cesnik
und Karlina Mermal, Urban Planning Institute of the Republic of Slovenija

13:00

Kosilo

14:00

Priseljevanje beguncev - informacijska politika: Regija, ki si prizadeva, na
podlagi obširnih in hitrih informacij dvigniti pripravljenost prebivalstva za
sprejem beguncev | Mag. Christoph Kirchengast in Dr. Margot Pires, Regio Vorderland-Feldkirch
Novinci v kmetijstvu: Primer, kako je lahko pridobitna dejavnost na področju
kmetijstva zanimiva tudi za novince in priseljence in zagotavlja preživetje |
Michael Kerschbaumer

15:00

Moderirane delavnice na naslednje teme Komunikacija in jezik | Dostop do
dela | Odseljevanje in priseljevanje v podeželskih lokalnih skupnostih: Primeri iz posameznih občin Leutkirch im Allgäu/DE, Grassau/DE, Hard/AT, Sulzberg/AT in Schwaigen-Grafenaschau/DE in regiji Hinterer Bregenzerwald/AT

17:00

Predstavitev rezultatov

