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Навколишнє середовище, звички людей та біорізноманіття в центрі проектів ALDA на 
фестивалі TNOC. 
 
Як було згадано у попередній статті, проект ALDA “Природа міст” (TNOC) виступає 
партнером на Фестивалі 2022 року. 
 
Фокусуючись на кількох трансдисциплінарних питаннях, чи то екологія, чи соціальна 
справедливість, TNOC презентував всесвітній 3-денний фестиваль з великою 
програмою. Користуючись експертизою та досягненнями Асоціації, досягнутими 
завдяки її проектам, ALDA брала активну участь у TNOC із чотирма різними 
ініціативами, а саме: «Life BEWARE», «Life FALKON», «CAP-PERI» та «Клімат змін». 
 
Починаючи з «Life BEWARE», проект долучився до фестивалю двома сесіями, 
присвяченими стійкості до клімату та містам, а саме: «Перебудова міст – як міські 
райони можуть боротися зі зміною клімату» та «Рішення, основані на природі для 
більш стійкої території». Перший відбувся 29 березня з 16 до 17:30 за 
центральноєвропейським часом. 
 
Сесія була присвячена темі «Стійкості міст до зміни клімату, і завдяки внеску чотирьох 
проектів Life, було висвітлено різні шляхи та найкращі практики, за допомогою яких 
міські райони можуть успішно вирішувати цю проблему інноваційним способом. Крім 
того, залучення та співпраця чотирьох проектів Life було особливо актуальним, 
враховуючи, що цього року виповнюється 30 років Програмі Life. Серед основних 
доповідачів: 
Джуліо Пезенті – Life Beware; Валерія Фантіні – ALDA – Європейська асоціація 
місцевої демократії; Марія Розарія Скоппетуло і Валерія Гуерріні – Gruppo CAP 
(проект LIFE METRO ADAPT); Даніела Луіза та Джованні Вічентіні з проекту LIFE 
VENETO ADAPT, та Андреа Пайнделлі, проект LIFE BAETULO.  
 
Запланований на 30 березня з 16:00 до 17:30 другий захід під назвою «Рішення, 
основані на природі для більш стійкої території – як муніципалітети можуть краще їх 
впроваджувати?», зосереджений на просуванні та заохоченні імплементації рішень на 
основі природи. Семінар був проведений техніками та професорами Департаменту 
територій та агро-лісових систем (TESAF) Падуанського університету та був 
орієнтований на муніципалітети ЄС. Метою семінару було навчити місцевих 
адміністраторів, як краще впроваджувати ці заходи на своїх територіях, виходячи з 
досвіду та найкращих практик проекту Life Beware. Декілька професіоналів 
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приєдналися, особливо з Університету Падуї, Лючія Бортоліні, Франческо Беттелла 
та Франческо Пальянчі були серед ключових експертів. 
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Що стосується «Life FALKON», проектні заходи включали три основні аспекти, а саме: 
світлове забруднення, розвиток міст, співіснування людей. Загалом, воркшоп 2 LIFE 
FALKON, який транслювався в рамках фестивалю Nature Cities, мав на меті підвищити 
обізнаність про важливість планування міст, доброзичливих до птахів. Більш детально, 
проект «КРИЛАТІ МІСТА 1 – Птахи та виклики міського життя» розпочався 30 березня 
2022 року об 11:00. Учасники прослухали огляд проблем, з якими стикаються птахи, 
співіснуючи в міському середовищі, особливо з огляду на забруднення та урбанізацію. 
Необхідну інформацію було надано завдяки координатору проекта LIFE FALKON 
Мікеланджело Морганті з Національної Наукової Ради (CNR-IRSA), Хуану Хосе Негро 
з Біологічної станції Доньяна, Давіду Доміноні з Університету Глазго, Дену 
Чемберлену з Туринського університету. 
 
Більше того, другий етап проекту “КРИЛАТІ МІСТА 2 – Практичні питання для міст, 
доброзичливих до птахів” зосередився на стратегіях та діях які необхідно 
актуалізувати для того, щоб сприяти дружньому відношенню до птахів. Було 
розповсюджено деякі приклади та передовий досвід, починаючи з заходів із 
збереження, які впроваджує проект Life Falkon (фокус на шпаківнях). Що стосується 
попереднього семінару, до нього активно приєдналися партнери LIFE FALKON Рула 
Трігу та Нікос Ціопелас з HOS/BirdLife - Грецького орнітологічного товариства, 
Андреа Піровано з Progetto Natura. 
 
Переходячи від фауни та біорізноманіття до сільського господарства, проект «CAP-
PERI», який має на меті розширити знання громадян про CAP та стійкість», 
представив 10 різних сесій: п’ять сесій з експертами та п’ять віртуальних екскурсій. 
Семінар «Театр і відродження міста: гра в мовчанку» показав творчий процес за участі 
місцевих громад та їхніх стосунків з територією; тоді як «Навички та компетенції для 
сталого розвитку в сільському господарстві» розглянули використання методології 
соціальних досліджень для підвищення компетенції та навичок у сфері сталого 
розвитку. Крім того, сесія «Learning Bubble» зосереджена на методичній системі, 
спрямованій на відновленні доступу студентів до навчання. Крім того, ініціативи ЄС та 
досвід учасників обговорювалися на спеціальній сесії під назвою «Поради щодо більш 
стійкого студентського способу життя». 
 
«Органічне землеробство та важливість середземноморської дієти в профілактиці 
серцево-судинних та метаболічних захворювань» завершили сесії глибоким 
розглядом CAP. Загалом, була надана можливість провести екскурсії у міських садах в 
Палермо, Римі та Мезаньї, а також взяти участь у громадських заходах, проведених в 
Сільськогосподарському Парку Південного Мілану, а також у приміському районі 
Карпанеда у Віченца. Серед основних доповідачів: Карло Пресотто (LaPiccionaia), 
Паола Россі, Карло Базіліо Боніцці, Валентина Анзуазе, Алессандро Ді Донна, Андреа 
Мессорі (Replay Network), Катерина Імпастато (CESIE), Алессандро Дістанте (ISBEM), 



Егерія Лучіо Коліцці, Кармело Форміка, Еліза Гроссі, Джованні Меццаліра, Глорія Маріні 
(LaPiccionaia) та Джанкарлос Стелліні (Artisti per il Sociale). 
 
Нарешті, ALDA поділилася з учасниками результатами проекту «Зміна клімату», 
зосередившись на прихильності до проблем навколишнього середовища та міграції, 
наголосивши на необхідності послідовних та об’єднаних дій, як це було виражено в 
мікророзмовах та документальному фільмі, що містить інформацію про проект, 
інформаційну кампанію та петицію. 
Крім того, були представлені інтерактивні презентації проекту та два віртуальні візити 
до зелених насаджень у Страсбурзі та Брюсселі, підкреслюючи важливість зв’язку 
між людьми та навколишнім середовищем, з особливим акцентом на важливості 
невеликих місцевих активностях. 
 
Загалом, цей фестиваль був нагодою поділитися та поглибити деякі з центральних тем 
проектів ALDA, дозволяючи учасникам вивчити більш сталий тип міського планування; 
захист біорізноманіття, сприяючи розвитку нового ставлення до сільського 
господарства щодо розвитку міських територій. 
 

 
 


