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Mladi & Podnebje

Programa

Metropolitansko območje Nica Azurna

Podobno kot njegov velik brat AlpskiTeden,

obala naj bi letos gostilo AlpskiTeden

ki se odvija vsaka štiri leta, je AlpskiTeden

Intermezzo. Glede na spreminjajoče se

Intermezzo mednarodni dogodek, ki ga

zdravstvene razmere, se je organizacijski
odbor odločil, da bo ta dogodek v celoti

skupaj organizirajo najpomembnejše alpske

na spletu. Terenski ogledi in obiski bodo

organizacije, ki se ukvarjajo s trajnostnim

prilagojeni tako, da bodo v največji možni

razvojem in zaščito gora.

meri ustrezali tej obliki.
Ta dogodek bo potekal na Zoomu. Nekaj
dni pred začetkom dogodka vam bo
povezava poslana po e-pošti.

3

Intermezzo AlpskiTeden 2020 ponuja
priložnost, da se srečajo zainteresirane strani
iz različnih okvirov sodelovanja v Alpah.
Na temo »Mladi in podnebje - kako lahko
mladi v Alpah sodelujejo pri oblikovanju svoje

Dogodek je brezplačen. Prijava je obvezna

prihodnosti« bodo organizirane številne

pred 1. decembrom 2020 na spodnji povezavi.

delavnice, ogledi na terenu ter razprave.

V skladu z zahtevami Splošne uredbe o
varstvu podatkov GDPR se lahko prijavite le
z izpolnitvijo tega obrazca.
alpweek.org/2020/registration

Več o ponujenih delavnicah in ogledih
na terenu:
alpweek.org/2020/program

Zaščita podatkov:
Nekatere predstavitve bodo organizatorji posneli s soglasjem govorcev. Snemanje avdio ali video
posnetkov konference in / ali delov konference s strani udeležencev je zaradi avtorskih pravic prepovedano.

SI

Pregled programa

Pregled programa

Skupščina delegatov CIPRE

Sestanek projekta
ERASMUS+ Alps 2030

(Potrditi)

(Potrditi)

10:00 – 11:30
Srecanje projekta Youth Alpine Interrail

14:00 – 14:30
Otvoritev Alpskega
tedna Intermezzo
2020

14:30 – 16:00
Seje 01 – 04

14:30 – 16:00
Virtualni ogledi I & II

ODMOR ZA KAVO

SRE 9 DEC

5

POPOLDAN

DOPOLDAN

16:30 – 18:00
Seje 04 – 07

16:30 – 18:00
Virtualni ogled III

09:00 – 13:00 AJITeR Evropski dan:
mlad, zagnan in prežet z novimi idejami / projektno srečanje

ČET 10 DEC

09:00 – 09:30
Sprejem in razprave
/ obisk AlpWeek
BaseCamp

09:30 – 11:00
Seje 08 -13

ODMOR ZA KAVO

4

11:30 – 13 :00
Seje 14 - 20

14:00 – 18:00
Interaktivna izmenjava med Alpsko konferenco,
EUSALP in Alpskim Tednom

09:00 – 12:30
Alpska konferenca na spletu (Potrditi)
Letni forum EUSALP na spletu (Potrditi)
10:00 – 13:00 virtualni ogled IV

10:00 – 12:00
Festival »Brati gore«

PET 11 DEC

9:00 – 12:00
Generalna skupščina društva »Alpsko mesto leta«

9:00 - 10:30
Sestanek projekta ERASMUS + Re.Sources
(Potrditi)

SI
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Sreda, 9 december 2020

Sreda, 9 december 2020
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SRE 9 DEC
14:00 – 14:30

Sprejem in razprave / obisk AlpWeek BaseCamp

14:30 – 16:00

Seje 1 - 4

EN

16:30 – 18:00
EN DE

Seje 4 - 7
Seja 5: Rešitve energetske krize napram ekološkim katastrofam
Interaktivna igra vlog o hidroelektrarnah v Alpah. Med zavzemanjem različnih stališč ter med

Seja 1: AlpTick - ena vstopnica za celotno alpsko regijo

izkušnjami z različnimi zahtevami bodo udeleženci izvedeli več o vseh različnih vidikih proizvodnje

Cilj je ustvariti enotno vozovnico za uporabo celotnega javnega prevoza v alpski regiji. ‚AlpTick‘ bo

hidroelektrične energije in njenih vplivih na okolje.

olajšal potovanje po Alpah, kar bo bolj trajnostno in privlačnejše za mlade.

Organizacija: Génération Earth

Organizacija: Mladinski svet CIPRE
EN DE
EN SI

Seja 6: Od odnosa do narave do trajnostnega prostovoljstva za mlade

Seja 2: GeoBioBlitz – Model za krepitev znanja o alpskih ekosistemih

Kako dati aktivnejšo vlogo mladim članom alpskih združenj. Primer avstrijskega alpskega kluba s

Glavni cilj tega dela je razpravljati o vlogi človeka v njegovem okolju in interaktivnih okoljskih

predstavitvijo vodilnih projektov mladinske sekcije.

procesih. Kako mladim okrepiti znanje o alpskem ekosistemu, da bodo lahko postali novi

Organizacija: Youth Club Austria (član Club Arc Alpin, CAA)

ambasadorji?
Organizacija: Environmental Protection College

EN FR

Seja 7: Kuharska delavnica »Okus Nice«
Kuharska delavnica za tiste, ki letos ne morejo v Nico, s pričevanjem mladega kmeta iz okolice!

EN FR

Organizacija: Métropole Nice Côte d’Azur, Organizacijski komite Alpski Teden

Seja 3: La Via Alpina – Pot iz zgodovine v prihodnost
Via Alpina je čezalpska pot, ki vključuje vrsto alpskih zainteresiranih strani. Cilj te delavnice je
združevanje preteklosti s prihodnostjo ter starejšim in mlajšim generacijam pohodnikov omogočiti,
da delijo svoje poglede.

Virtualni ogledi

Organizacija: CIPRA International
14:30 – 16:00
EN
Seja v dveh delih
(14:30 – 16:00
16:30 – 18:00)

Seja 4: Health – Work – Life!
Predstavitev idej in izkušenj, pridobljenih s projektom Alpski prostor HEALPS2, ali kako lahko

FR

Virtualni ogled I: Kakšne so možnosti za območja, ki jih prizadenejo ekstremni vremenski pojavi?
2. oktobra 2020 so bile 4 doline sredozemskih Alp (Vésubie, Roya, Vermenagna in Argentina)
močno prizadete s hudourniškimi nalivi. Kako je organizirano življenje v gorskem območju po

strategija zdravstvenega turizma pomaga izboljšati življenjske in delovne pogoje v Alpah.

naravni nesreči takega obsega? Kaj vpliva na bivalnost teh gorskih območij? Video posnetki v živo

Organizacija: Povezanost v Alpah

in razprave z mladimi prebivalci 4 dolin.
Organizacija: Métropole Nice Côte d’Azur, Organizacijski komite Alpski Teden

Odmor za kavo
14:30 – 16:00
FR

Virtualni ogled II: Mobilnost, rešitev za bolj privlačna podeželska območja?
»Življenje na podeželju« se včasih izkaže za težje, kot si ljudje predstavljajo, zlasti ko odkrijemo
pomanjkanje ali celo dejansko odsotnost lokalnih storitev. Obisk mesta Villars-sur-Var nam bo
pomagal razumeti, kako je je zorganiziralo, tako da svojim prebivalcem omogoča dostop do storitev.
Organizacija: Združenje ADRETS

16:30 – 18:00
FR

Virtualni ogled III: Reka Esteron, skupna zgodba in raznolika identiteta
Odkrijte edino večjo reko, ki je v Alpah Maritimes brez hidroelektrarne in je leta 2018 dobila status
»divje reke«, zaradi njenega prostega pretoka, ohranjene pokrajine in aktivne lokalne mreže
deležnikov.
Organizacija: Regionalni naravni park PréAlpes d’Azur

SI
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Četertek, 10 december 2020

Četertek, 10 december 2020
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ČET 10 DEC
10:30 – 13:00
9:00 – 9:30
9:30 – 11:00
EN

FR

Sprejem in razprave / obisk AlpWeek BaseCamp

Virtualni ogled IV: Podnebne spremembe in naravna tveganja za gorska območja
Kako gospodariti z gozdovi v kontekstu podnebnih sprememb in kako ozaveščati prebivalce na
območju požarne ogroženosti? Pričata uradnik za ozaveščanje in občina.
Organizacija: Naravni regisjki park PréAlpes d’Azur

Seje 8 - 13

Seje 14 - 19

Seja 08: Drugo življenje za vaše smuči!
Kako uporabiti stare smuči kot vsakdanje predmete? Združenje Artskiteck vam bo pred božičnimi

11:30 – 13:00

Seja 14: Mladina in alpska mesta se ukvarjajo s podnebjem

prazniki dalo nekaj pametnih idej.

DE FR

Predstavitev rezultatov sodelovanja med mesti - članicami društva Alpsko mesto leta ter mladimi

Organizacija: Artskiteck

IT

SI

podnebnimi aktivisti iz teh občin.
Organizacija: L’association »Ville des Alpes de l’année«

EN FR

Seja 09: Ogled za odkrivanje služb na podeželju
Predstavitev dveh shem, ki mladim omogočajo odkrivanje življenja in različnih zaposlitev na

DE EN

IT

Seja 15: Futur’Alps - Igrajmo svojo vlogo in si predstavljajmo svojo prihodnost za Alpe

podeželju. Izmenjava izkušenj vključenih mladih in organizatorjev teh shem.

Futur’Alps je igra, namenjena razumevanju, kako lahko ukrepamo, da zagotovimo trajnostno

Organizacija: CREFAD Auvergne, CIPRA France

prihodnost v Alpah.
Organizacija: Instituto di Istruzione La Rosa bianca (High school)

EN SI

Seja 10: Prilagajanje kmetijstva podnebnim spremembam
Hitro in uspešno prilagajanje podnebnim spremembam je postalo aktualno vprašanje, zlasti za

DE FR

IT

SI

Seja 16: Televizijska platforma

kmetijsko proizvodnjo. V okviru projekta LIFE ViVaCCAdapt smo razvili dva pristopa za povečanje

Soba za pogovore o temah Alpskega tedna z gosti iz različnih okolij in generacij.

pridelkov.

Organizacija: Plume studio

Organizacija: Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina
EN FR
EN DE

Seja 17: Kuharska delavnica »Okus Nice«

Seja 11: Alpski vodni stolp

Kuharska delavnica za tiste, ki letos ne morejo v Nico s pričevanjem mladega kmeta iz okolice!

Številni ledeniki in veliki rečni sistemi izvirajo iz Alp. Zato imajo odločilno vlogo kot vodni zbiralniki za

Organizacija: Métropole Nice Côte d’Azur, Organizacijski komite Alpski Teden

srednjo Evropo. Za začetek ustreznih ukrepov na tem področju je potrebno čezmejno sodelovanje,
saj se voda na mejah ne ustavi!

EN FR

Organizacija: Environmental Research Station GmbH

Seja 18: Kaj potrebujemo za boljše življenje na podeželju
Kolektivna delavnica, ki temelji na predlogu bele knjige o nastanitvi mladih odraslih in njihovih
pobudah na podeželju.

EN FR

Seja 12: Podnebne spremembe in mladi - katere možnosti moderiranja obstajajo?

Organizacija: ADRETS, CIPRA France, CREFAD Auvergne, RECCA, UFISC

Eksperimentirajte in delite metode ter orodja za za diskusije glede vprašanja podnebnih sprememb
z mlado publiko.

EN

IT

Organizacija: Educ‘Alpes (alpska gorska izobraževalna mreža)

Seja 19: YES! Youth Empowerment for Sustainability
Program YES! Program je nastal iz izkušenj dveh projektov (Youth Power - The Game in Mab
UNESCO Monviso Youth Camp) z namenom vključevanja in usposabljanja mladih, ki živijo v Alpah,

EN FR

Seja 13: Namestitev mladih na alpskih območjih

na področju trajnostnega razvoja.

Med življenjsko potjo in prilagajanjem podnebnim spremembam.

Organizacija: Fondazione Santagata per l’Economia della Cultura

Delavnica za ustvarjanje idej in kolektivno raziskovanje doktorske disertacije.
Organizacija: Združenje ADRETS

FR

IT

Seja 20: Skupna francosko-italijanska čezmejna strategija onkraj meja sodelovanja državljanov
Namen te delavnice je predstaviti predloge, oblikovane v prisotnosti tehnikov, pa tudi izvoljenih
uradnikov z zadevnih ozemelj. To delo bo predstavljeno evropskim institucijam, z namenom z
namenom prispevanja v prihodnje načrtovanje programov za obdobje 2021–2027.
Organizacija: Métropole Nice Côte d‘Azur

SI
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10 in 11 december 2020

AlpskiTeden Intermezzo 2020 organizirajo

ČET 10 DEC

Omrežje občin Povezanost v Alpah
www.alpenallianz.org
Društvo Alpsko mesto leta
www.villedesalpes.org

13:00 – 14:00

Odmor za kosilo / obisk AlpWeek BaseCamp

14:00 – 18:00

Srečanje mladih z evropskimi oblikovalci javnih politik - Interaktivna izmenjava med Alpsko

DE FR

konferenco, EUSALP in Alpskim Tednom

Mednarodni znanstveni odbor za preučevanje Alp

Vprašanja o prihodnosti mladih v Alpah in njihove posledice za javne politike, kot sta Alpska

ISCAR
www.iscar-alpineresearch.org

IT

SI

Club Arc Alpin e.V. CAA
www.club-arc-alpin.eu

makroregionalna strategija in Alpska konvencija, so pomembne teme za organizatorje Alpskega
tedna. Tudi francosko predsedstvo EUSALP je je poudarilo vlogo mladih v svojem akcijskem načrtu,
zato je to odlična priložnost, da se združimo, poslušamo, razpravljamo in spremenimo pogled na
Alpe ter prihodnost mladih.

Mednarodna komisija za varstvo Alp
www.cipra.org
Interreg program Območje Alp
www.alpine-space.eu

PET 11 DEC
10:00 – 12:00

»Brati gore«

DE FR

IT

SI

Festival »Brati gore« spodbuja praznovanje kulturnih razlik in podobnosti v Alpah ter hkrati

DE FR

IT

SI

Sestanek projekta ERASMUS + Re.Sources (Potrditi)

9:00 – 12:00
IT

SI

Stalni sekretariat Alpske konvencije
www.alpconv.org
WWF France
www.wwf.fr

povezuje gora in kulture.

Organizacija: Društvo Alpsko mesto leta in CIPRA International

DE FR

Francoska zveza alpskih in gorskih klubov
www.ffcam.fr

Generalna skupščina društva »Alpsko mesto leta«
Organizacija: Društvo Alpsko mesto leta

Finančna pomoč
Ministrstvo za ekološki in solidarnostni prehod
www.ecologique-solidaire.gouv.fr
Regija Južna Provansa- Alpe-Azurna obala
www.maregionsud.fr
Regija Auvergne-Rhône-Alpes
www.auvergnerhonealpes.fr
Regija Bourgogne-Franche-Comté
www.bourgognefranchecomte.fr
V sodelovanju z Metropolo Nice Côte d’Azur
www.nicecotedazur.org
LOGO MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR
CHARTE GRAPHIQUE

www.alpweek.org

SI

Version couleur à privilégier

Version inversée

Version noire

Version en réserve

Podobno kot njegov velik brat AlpskiTeden, ki se odvija vsaka štiri leta, je
AlpskiTeden Intermezzo mednarodni dogodek, ki ga skupaj organizirajo
najpomembnejše alpske organizacije, ki se ukvarjajo s trajnostnim razvojem
in zaščito gora.

AlpWeek Intermezzo 2020 bo povezan zaključnimi dogodki francoskega
predsedstva Alpski konvenciji in Generalne skupščine EUSALP. Ta dogodek
bo omogočil srečanje med akterji teh različnih okvirov alpskega sodelovanja.

www.alpweek.org

