Schaan/Lihtenštajn, 3. junij 2015
Sporočilo za medije o letni strokovni konferenci CIPRE v lihtenštajnskem Ruggellu

Naredi spremembo! Da ne ostane le pri dobrih namenih
Kaj potrebujemo za kakovostno življenje v Alpah? Katere spremembe na družbeni in
politični ravni so za to nujne in kako jih lahko spodbudimo? Odgovore na ta in
podobna vprašanja bo ponudila letna strokovna konferenca CIPRE, ki bo potekala 25.
in 26. septembra 2015 v Ruggellu v Lihtenštajnu. Naslov letošnje konference bo
Naredi spremembo! Da ne ostane le pri dobrih namenih.
Razvoja brez sprememb ni in to velja tako za posameznika kot tudi družbo. Da bi se odprle
nove perspektive in pridobile nove možnosti za delovanje, bo treba opustiti stare navade in
si drzniti storiti nekaj novega. Prav tej problematiki bo posvečena strokovna konferenca
CIPRE 2015, ki bo potekala v lihtenštajnskem Ruggellu pod naslovom Naredi spremembo!
Da ne ostane le pri dobrih namenih. Na konferenci bo med drugimi sodelovala Annette
Jenny iz Švice, vodja projektov v podjetju econcept AG, ki bo v svojem predavanju o
spoznanjih okoljske psihologije pojasnila, kako je mogoče spodbujati okolju prijazno
vedenje.
O spremenjeni praksi na področju varstva narave in okolja bosta spregovorila André Stapfer
iz Visoke tehniške šole v Rapperswilu v Švici in strokovnjak za volkove Duccio Berzi iz
Italije. Do kakšnih sprememb je privedla uporaba trajnostnih prevoznih sredstev v avstrijski
občini Werfenweng, bo pojasnil njen župan Peter Brandauer. Kako spremeniti vedenje
športnikov, ki svoje aktivnosti izvajajo na prostem oz. v naravnem okolju alpskega
visokogorja, bo tema predavanja Jeana-Francoisa Lopeza iz Naravnega parka Massif des
Bauges v Franciji. Sodelovali bodo tudi mladi in predstavili svoje izkušnje, ki so jih pridobili
pri trajnostnem potovanju po Alpah v okviru projekta Youth Alpine Express.

Ob konferenci bodo udeleženci lahko obiskali tržnico pobud in si ob tej priložnosti izmenjali
izkušnje s prebivalci Renske doline, ki se zavzemajo za življenjski slog, v katerem ima
prednost načelo zadostnosti in trajnostnosti. V soboto bodo udeleženci temo konference, tj.
procese spreminjanja, lahko preizkusili v praksi, tj. na treh strokovnih ekskurzijah.
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Program, prijava in druge informacije so na voljo na www.cipra.org/sl/sk2015 . Zadnji rok prijave je
31. 8. 2015.

Pričujoče sporočilo in fotografija (za uporabo samo v sklopu letne strokovne konference) je na voljo
na: www.cipra.org/sl/sporocila-za-medije.)

Za vprašanja so vam na voljo:
Monika Gstöhl, direktorica CIPRE Lihtenštajn, +423 232 52 62, liechtenstein@cipra.org
Claire Simon, direktorica CIPRE International, +43 699 150 663 30
Antonija Wieser, CIPRA International, +423 237 53 12, antonija.wieser@cipra.org

CIPRA – raznolika in pestra
Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) je nevladna krovna organizacija z nacionalnimi odbori
in regionalnim odborom v vseh sedmih alpskih državah. Zastopa več kot sto društev in organizacij iz
sedmih alpskih držav. CIPRA se zavzema za trajnostni razvoj na območju Alp, ohranjanje naravne in
kulturne dediščine ter za regionalno raznovrstnosti in reševanje skupnih problemov v alpskem
prostoru. www.cipra.org

