Vabilo na strokovno konferenco

Izgledi za prihodnost –
skupaj oblikujemo življenjski prostor za mlade
Kakšna pričakovanja imajo mladi do svoje občine kot središča njihovega
življenja? Kakšne perspektive morajo nuditi občine, da bi povečale kakovost
življenja svojih prebivalcev?
Privlačen življenjski prostor je odvisen od uravnoteženosti treh pomembnih področij: gospodarstva, ekologije in socialne infrastrukture. Relevantni
dejavniki so zato številni, od nastanitve, zaposlitvenih možnosti, dostopa do
vsakdanjih dobrin in rekreacije pa vse do neokrnjenega okolja.
Ustvariti identiteto, ki je tesno povezana z lastno regijo
Da bi mladim, otrokom in družinam dale perspektivo, morajo občine ubrati
celosten pristop. Komunikacija med enakopravnimi sogovorniki je pri tem
enako pomembna kot pripravljenost, spremeniti pogled in skupaj razvijati
privlačne rešitve za različne potrebe.

Datum

20.- 21. septembra 2019

Kraj dogodka

JUFA Seminarhotel, Malbunstrasse 60, Triesenberg OT Malbun, FL

Check-In

Četrtek, 19.09.2019; 17.00-19.00 | Petek, 20.09.2019; 08.00-09.00

Kotizacija

Člani
Nečlani
Znižana kotizacija

EUR 95,00
EUR 135,00
EUR 80,00

Kotizacija pokriva stroške prehrane ter ekskurzij. Znižana kotizacija
velja za učence in študente.
Plačilo

V gotovini (€) ali preko bančnega nakazila na:
Gemeindenetzwerk „Allianz in den Alpen“
IBAN: DE17 7116 0000 0005 0264 82
BIC: GENODEF1VRR

Jeziki

Simultano tolmačenje v nemščino, francoščino, italijanščino in
slovenščino.

Prijava

Registracija je obvezna. Prosimo, prijavite se na naši spletni strani
www.povezanostvalpah.org o.

Rok za prijavo

Petek, 06.09.2019

Prihod

Z vlakom na relaciji Sargans, Buchs / SG ali Feldkirch. Več informacij
na spletni strani: www.jufa.eu/hotel/seminarhotel-malbun/#lageanreise

Namestitev

Omejeno število sob je na voljo v konferenčnem hotelu JUFA v Malbunu in še enem hotelu v Triesenbergu. Prosimo za zgodnje prijave s
prijavnico, če želite sobo neposredno v kraju dogodka. Poleg omenjenih
so na voljo še dodatne nastanitve na www.tourismus.li.

Fotografske pravice

Dogodek bo fotografsko dokumentiran. S svojo udeležbo se strinjate z
morebitno objavo posnetkov.

Kontakt

Omrežje občin „Povezanost v Alpah“
Feldwieser Straße 27, 83236 Übersee am Chiemsee
Nemčija
T +49 8642 6531, F +49 8642 6214
E stefanie.bauer@alpenallianz.org

Promocije

PlurAlps

Četrtek, 19.09.2019
17.00

Check-In
Hotel JUFA Malbun

20.00

Večerja za člane upravnega odbora in koordinatorje Omrežja občin „Povezanost
v Alpah“ in za vse že prispele udeležence v hotelu JUFA Malbun
Stroški večerje niso vključeni v ceno kotizacije.

Petek, 20.09.2019
Moderacija: Katharina Gasteiger in Stefanie Bauer
08.00

Check-In

09.00

Uvodni pozdrav
Marc Nitschke, 1. predsednik Omrežja občin Povezanost v Alpah
Christoph Beck, župan občine Triesenberg
Dominique Hasler, vladna svetnica dežele Lihtenštajn, Ministrstvo za notranje
zadeve, izobraževanje in okolje

09.30

Kako vključiti generacije v sooblikovanje njihove občine.
Carmen Feuchtner, Svet otrok - Vorarlberg / AT
Možnosti za participacijo mladih odraslih v Lihtenštajnu Kako spodbuditi sodelovanje s kompleksnimi ponudbami
Michael Schädler, JUBEL Sodelovanje mladih Liechtenstein / FL

10.30

Trajnostno sodelovanje mladih - Neizpolnljiva zahteva ali izvedljiva
resničnost?
Intervju s predstavniki občin in udeleženci projekta o uspešnem sodelovanju
otrok, mladostnikov in mladih.

11.30

Projekt-Kaleidoskop:
Predstavitev projektov ZA mlade in OD mladih
Kosilo – stoječi bife

13.30

Sessions
1 – Življenjski prostor s perspektivo
Katere ponudbe in strukture so potrebne, da bi bili bolj privlačni za mlade?
Kaj prispeva k izboljšanju kakovosti življenja prebivalcev? Ustvarjalni pristopi
pri oblikovanju življenjskega prostora v skupnosti lahko mlade spodbudijo, da
ostanejo v svoji regiji ali jih celo spodbudijo k priseljevanju.
PlurAlps | Vodja: Gabriele Greussing | DE, FR, IT, SI
2 – Pridobitna dejavnost s prihodnostjo - kaj lahko skupnost stori za mlade
podjetnike
Privlačne zaposlitvene priložnosti za mlade v skupnosti so bistvenega pomena
za njihov obstanek in s tem za zagotovitev življenja skupnosti. Toda kako lahko
občina aktivno prispeva k ustvarjanju takšnih zaposlitvenih možnosti? Kako se
lahko podprejo nove oblike dela za mlade podjetnike, kot so na primer coworking prostori?
Vodja: Peter Niederer | DE, FR, IT, EN
3 – Učni prostor Narava - ustvarjanje zavesti med najmlajšimi
Nedotaknjena narava je izredno pomembna, in to ne samo za biotsko raznovrstnost. Za človeka je pomembna tudi privlačnost in kakovost funkcionalnega
naravnega prostora. Zato je pomembno osveščati o pomenu življenjskega prostora narave - in s tem začeti najprej pri mladih generacijah. Toda kako je moč
identifikacijo z regijo in njeno naravno raznolikostjo vzpostaviti med najmlajšimi državljani? Kaj lahko storijo vrtci, šole, skupnost?
speciAlps | Vodja: Katharina Gasteiger | DE, FR, IT, SI

16.45

Povzetek in pogled naprej

18.00

Skupščina članov
Avtobusni prevoz do hotela JUFA v Malbunu:
ob 18:45 in
ob 19:15 (samo za udeležence skupščine)

19.15

Aperitiv na vaškem trgu v Triesenbergu s folklorno skupino Triesenberg.

20.00

Slavnostni večer v dvorani „Bärensaal“ v hotelu Kulm v Triesenbergu
s prijazno podporo Vlade Kneževine Lihtenštajn,.

Sobota, 21.09.2019
08.30

Logistika
Udeleženci, ki potujejo z avtomobilom, naj svoje vozilo parkirajo na železniški postaji
Schaan in uporabijo avtobus za prevoz do kraja ekskurzije.
Brezplačno parkiranje:
Podzemna garaža Bushof, Postrasse 1, 9494 Schaan, 2 minuti hoje do železniške postaje
Schaan; Podzemna garaža SAL / Lindaplatz, Landstrasse 19, 9494 Schaan, 5 minut hoje do
železniške postaje Schaan.

1 – Storitve v ravnovesju - gospodarstvo, ekologija, socialne zadeve
(omejeno število udeležencev)

Raznolikost v ponudbi storitev Zdravilno-pedagoškega centra (Heilpädagogi-sches Zentrum - HPZ) Liechtenstein prepriča: zaposlitvene možnosti za
mlade s fizičnimi in duševnimi omejitvami, okoljsko izobraževanje za družine
in šole, pridelava, predelava in uživanje regionalnih proizvodov. To raznolikost
bomo spoznali med obiskom oddelka „Agra“ s certificirano ekološko pridelavo
zelen-jave, globalne njive „Weltacker“ v Maurenu ter ekološke vinorodne regije
v Schaanu.
Zbirno mesto in odhod: JUFA Hotel Malbun 08.30 | Železniška postaja Schaan-Vaduz 09.00
Začetek: ob 09.30 uri | Prihod na železniško postajo Schaan-Vaduz: ob 12.30 uri
Vodja: Zaposleni HPZ | DE, FR, IT, EN

2 – Živa vizija v sodobnem Triesenbergu
Na podlagi skupne podobe občine, razvite v sodelovanju s prebivalstvom, je v
pripravi koncept prostorskega razvoja. Ta pa je osnova za revizijo urbanistič-nega načrtovanja. Predstavljen je tudi projekt „Gwirbi Coworking Triesenberg“, ki
mladim podjetjem na enem mestu omogoča delo ter ustvarjalno izmenjavo in
mreženje.
Zbirno mesto: JUFA Hotel Malbun 08.30 | Občinska uprava Triesenberg, Landstrasse 4,
9497 Triesenberg 09.00
Začetek: ob 09:00 uri | Zaključek: ob 11:30 uri
Vodja:Christoph Beck | DE, FR, IT, SI

3 – Na sledi Liechtensteinskih čebel
(omejeno število udeležencev)

Kakšna je videti čebelja družina od znotraj? Kako so mladi čebelarji, učenci in
študenti vključeni v projekte čebelarskega združenja Lihtenštajn? Kako pote-ka sodelovanje s kmetijskim centrom Salez / CH? Odgovore na ta in druga
vprašanja bomo prejeli med vodenim ogledom čebelarske poti in čebelnjaka
čebelarskega društva Liechtenstein v Vaduzu.
Zbirno mesto in odhod: JUFA Hotel Malbun 08.30 | Železniška postaja Schaan-Vaduz 09.00
Začetek: ob 09.30 uri | Prihod na železniško postajo Schaan-Vaduz: ob 12.00 uri
Vodja: Marco Jehle-Radkohl | DE, FR, IT, SI

4 – KARTABAR: KARTABAR: Kolektivno raziskovanje
prostorske kulture Lihtenštajna.
Ta ekskurzija je del projekta Living Labs, ki se izvaja v okviru organizacije CIPRA International.

Zgleden projekt, ki so ga razvili mladi, ki so se umetniško in participativno
ukvarjali s trajnostjo v Alpah, arhitekturo in krajinskim načrtovanjem. Med vodenim ogledom od Schaana do Gamanderstalla bodo predstavljeni pomemb-ni
vidiki in metode dela projektnih pobudnikov ter cilj društva, da se prostorska
vprašanja obravnavajo kot kulturna zadeva.
Zbirno mesto: Železniška postaja Schaan-Vaduz ob 09.00 uri
Začetek: ob 09.00 uri | Prihod na železniško postajo Schaan-Vaduz: ob 12.00 uri
Vodja: Toni Büchel in Luis Hilti | EN

