
 
 
 

 

Բնական ռեսուրսների պահպանում, ALDA-ի ներգրավվածությունը 

բնության վրա հիմնված լուծումների (NBS) նախագծերում 
 
  Հոգ տանել շրջակա միջավայրի մասին՝ նշանակում է հոգ տանել մեր սեփական կյանքի, մեր 

հարևանների և մոլորակը մեզ հետ կիսող մարդկանց մասին: Այնուամենայնիվ, ամեն տարի 

ջրային ռեսուրսները նվազում են, և աղտոտվածության բացասական հետևանքները հանգեցնում 

են կլիմայի փոփոխության, որը հարկավոր է այժմ դադարեցնել: 

 
ՄԱԿ-ի ԿԶՆ-ները կոնկրետ իրականության վերածելու կամքով, շրջակա միջավայրի նկատմամբ 

հարգանքի մշակույթը տարածելու և կանաչ անցումը կյանքի կոչելու ուղղությամբ աշխատելով՝ 

ALDA-ն շատ ակտիվ է կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության թեմայի շուրջ, 

հատկապես Բնության վրա հիմնված լուծումների հարցում (NBS): Հետևաբար, հավատալով 

ներքևից-վեր և մասնակցային մոտեցմանը՝ Միությունն ուրախ է կիսվել որոշ համապատասխան 

նյութերով, որոնք մշակվել են ALDA-ի կողմից կառավարվող երեք եվրոպական ծրագրերի 

համատեքստում: 

 
 Էրազմուս + «Կանաչ հմտություններ  քաղաքների համար» ծրագիրը,  նոր է մեկնարկել և 

նպատակ ունի ստեղծել միջառարկայական կրթական հարթակ՝ ուղղված քաղաքացիական 

ծառայողներին և ՏԻՄ-երին՝ կենտրոնանալով քաղաքների համար NBS ոլորտում 

հմտությունների զարգացման վրա: Եթե դուք հետաքրքրված եք ծրագրի մասին ավելին 

իմանալով և ձեր ներդրումն ունենալ ուսումնական ծրագրերի ձևավորման համար, խնդրում ենք 

լրացնել այս հարցումը (15 րոպե): 

 
Նմանապես Life Beware Project-ը նպատակ ունի մշակել քաղաքային և գյուղական վայրերում 

կլիմայի փոփոխությանը և ջրհեղեղների ռիսկին հարմարվելու ռազմավարություն՝ NBS-ի 

ներդրման և տեղական համայնքի ակտիվ ներգրավման միջոցով:  Կազմակերպվեց առցանց՝ ըստ 

պահանջի դասընթաց բնության վրա հիմնված լուծումների վերաբերյալ (NBS), որն ուղղված էր 

քաղաքապետարաններին, հանրային ծառայողներին, որոնք հետաքրքրված են ծրագրի կողմից 

իրականացված և փորձարկված միջամտությունների կրկնօրինակմամբ: Դասընթացը իտալերեն 

է՝ անգլերեն ենթագրերով և հասանելի է այստեղ։ 

 
Վերջապես, բայց ոչ պակաս կարևոր, Life Metro Adapt Project –ը ուղղված է կլիմայի 

փոփոխության հարմարվողականության ռազմավարություններին  (այսինքն՝ Բնության վրա 

հիմնված լուծումներ) քաղաքային տարածքում, մասնավորապես Միլանի մետրոպոլիտենի 

տարածքում (CMM):  Մշակվել է գործնական ձեռնարկ, որն առաջարկում է ծրագրի կողմից 

օգտագործված մեթոդաբանության ակնարկ, որի շնորհիվ  CMM-ը հնարավորություն է ունեցել 

մշակել NBS-ը տարածքում, ինչպես նաև կիրառել դրանք Տարածքային պլանում: Ձեռնարկը 

հասանելի է այստեղ անգլերենով: 

 
Միացե՛ք ALDA-ին, նրա թիմին և գործընկերներին՝ նպատակները իրականություն դարձնելու 

համար: 

https://greenskills4cities.eu/
http://ow.ly/i72t50IOnF7
https://www.lifebeware.eu/en/
https://www.lifebeware.eu/en/trainings-nbs/
https://www.lifemetroadapt.eu/public/Handbook-LifeMetroAdapt-MEDIUMRES.pdf


 
 


