Našpičiti ušesa, razložiti zgodbe, povezati stike
Tako bomo prešli na podnebno nevtralne in odporne Alpe
11.-12. marec 2020, Bozen, Italija Grad Maretsch

Povezovalna delavnica & konferenca o komunikaciji o
podnebju
Alpsko partnerstvo za lokalne podnebne ukrepe (ALPACA) in strokovnjaki za
podnebje

Podnebne spremembe, podnebna kriza, podnebne razmere: kako najdemo prave
besede, ki bodo govorile o globalnem segrevanju in dosegle večjo trajnost? Na
konferenci se lahko udeleženci veselijo prispevkov o političnem kadriranju in
komuniciranju, interaktivnih delavnic s praktičnimi primeri, priložnosti za mreženje in
večer, poln navdihujočih kratkih filmov.
Na povezovalno delavnico ste povabljeni predstavniki podnebnih ukrepov v Alpah od lokalnih do čezmejnih - vabljeni, da se podamo na nove akcijske poti. Spoznali
boste ideje za izvajanje Alpskega sistema podnebnih ciljev 2050, nato pa bomo
skupaj razpravljali o ključnem vprašanju: Kdo naj naredi kaj in kdaj?
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PROGRAM | sreda, 11. marec 2020
Povezovalna delavnica alpskih klimatskih svetovalcev:

09.00

Naslednje korake izvajamo z ozirom na Alpski sistem podnebnih ciljev 2050.

15.00

Odmor za kavo

15.30

Pozdrav in uvodne besede

15.45

„Politični okvir: Je podnebna kriza tudi komunikacijska kriza?”,
Christoph Hofinger, SORA
„Teorija komunikacije o podnebnih spremembah”, Christian Mumenthaler,
Laboratorij za odločitve potrošnikov in trajnostno vedenje, Inštitut za
psihologijo, Univerza v Ženevi
Vprašanja iz plenuma in razprave
Dobri primeri in videi o komunikaciji o podnebju

17.30



„Thermostat 6”, animacija študentk_ov GOBELINS, l'école de l'image/FR



„Cool Down Places“ regije KLAR Zgornja dolina Mölltal/AT



CasaClima CO2-cube/IT



…. in več!

Razprava iz plenuma: Kaj se lahko naučimo iz teh primerov?

19.00

Povzetek in pregled programa za naslednji dan

19.30

Skupna večerja

PROGRAM | četrtek, 12. marec 2020
8.30

Skupni začetek drugega dne, predstavitev zasedanj
(aktivna udeležba je mogoča na dveh izmed navedenih zasedanj)


Več proračuna, večja prepoznavnost in večji vpliv na podnebne
dejavnosti - dober primer podnebnega trženja, zasedanje "podnebna
pomlad Oberland", Stefan Drexlmeier, generalni direktor Energiewende
Oberland (v angleščini)



Preizkusite amol - Poskusi trajnostne mobilnosti in prehrane, Karin
Feuerstein-Pichler, vodja programa Energetska avtonomija Vorarlberg (v
nemščini)



Oglejte se, premislite, spremenite - sprememba vedenja v mobilnosti in s
pomočjo podnebne igre "100max", Maja Mathias, komunikacija vodje
projektov, CIPRA International (v angleščini)



Sporočanje varstva podnebja v vsakdanjem življenju - Kako lahko
(energija) deluje v glavi? Silke Lunnebach, koordinatorka projekta,
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Climate Alliance Germany (v angleščini)



Strategija prilagajanja mesta Merano, participativni postopek, Madeleine
Rohrer, občinska svetovalka za prostorsko načrtovanje mesta Merano,
in Marc Zebisch, direktor Inštituta za opazovanje Zemlje, Eurac
Research (v angleščini)



Promocija listine Budoia v italijanskih občinah, italijanska delegacija
Lupe Cetara pri Alpski konvenciji, Antonio Ballarin Denti, fundacija
Lombardia per l'Ambiente in Roberto De Marchi, energetska agencija
Furlanije-Julijske krajine (v angleščini)

Seminarji v prvem krogu: Izmenjava praktičnih znanj in izkušenj o
komunikaciji o podnebnih spremembah

10.00

Odmor za kavo

10.15

Seminarji v drugem krogu: Izmenjava praktičnih znanj in izkušenj o
komunikaciji o podnebnih spremembah

11.45

Zaključek in pregled

12.30

Kosilo

DODATNE INFORMACIJE | Prijava
Prijava
Preko spleta, najkasneje do 28. 2. 2020, možno prek povezave.
Zaradi Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) je registracija mogoča samo preko tega
obrazca.
Mesto dogodka
Grad Maretsch
Claudia-de'-Medici-Straße, Str. 12; 39100 Bozen/IT; www.maretsch.info
Kotizacija
Konferenca je brezplačna, vključno z odmori za kavo, kosilom in večerjo.
Jeziki
Povezovalna delavnica bo potekala v angleščini. Za konferenco o podnebni komunikaciji je
na voljo simultano tolmačenje v nemščino, francoščino, italijanščino in slovenščino.
Prihod
Udeležence naprošamo, da potujejo podnebju prijazno!
Od glavne postaje prispete do gradu Martesch peš v 15 min. Informacije o javnem prevozu
lahko najdete tukaj: www.sii.bz.it
Za primerjavo možnosti potovanja priporočamo: www.goeuro.at.
Če se potovanju z letalom ali avtomobilom ne morete izogniti, priporočamo CO2kompenzacijo: www.atmosfair.de
Prenočitev
Prosimo vas, da pravočasno rezervirate svojo nočitev v Bolzanu. Za vas smo naredili
kontingent – rezervacijo, ki jo uporabite z eno od naslednjih navedb: „Alpine Climate
Board“ ali „ALPACA“.

3






Villa Anita: ca. 55,00 € (apartmaji, delno s skupno kopalnico; rezervacija do 22. 2. 2020)
Stadt Hotel Città: 117,00 € (rezervacija do 22. 2. 2020)
Parkhotel Luna Mondschein: 128,00 € (rezervacija do 10. 2. 2020)
Hotel Greif: 127,00 €

Zeleni dogodek
Ta konferenca je bila nagrajena kot "ZELENI DOGODEK":
umwelt.provinz.bz.it/dienstleistungen/green-event.asp
Kontakt
Katharina Gasteiger, Omrežje alpskih občin, info@alpenallianz.org
Katharina Zwettler, Zvezno ministrstvo za klimatske spremembe, okolje, energijo, mobilnost,
inovacije in tehnologijo, katharina.zwettler@bmnt.gv.at

Lepo vas pozdravljamo!
Regionalni partner:
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