
 
 
 

 

Protejarea resurselor naturale, implicarea ALDA în proiecte axate pe 
Soluții Bazate pe Natură (SBN) 

  
A avea grijă de mediu înseamnă a avea grijă de viețile noastre, de vecinii noștri și de oamenii care 
împart planeta cu noi. Cu toate acestea, în fiecare an resursele de apă potabilă se diminuează, iar 
efectele negative ale poluării conduc la modificările climatice, care trebuie să se oprească acum.  
  
Cu dorința de a transforma ODD-urile ONU într-o realitate concretă, răspândind în același timp 
cultura respectului față de mediu și lucrând pentru implementarea tranziției ecologice, ALDA este 
foarte activă pe tema adaptării la schimbările climatice, în special în ceea ce privește Soluțiile 
Bazate pe Natură (SBN). Prin urmare, crezând într-o abordare de jos în sus și participativă, 
Asociația este încântată să împărtășească unele materiale relevante care au fost dezvoltate în 
contextul a trei proiecte europene gestionate de ALDA. 
  
Începând cu Erasmus + „Green Skills 4 Cities Project” care tocmai a început și care are ca scop 
crearea unei platforme de educație transdisciplinară adresată funcționarilor publici și 
administratorilor locali, cu accent pe dezvoltarea competențelor în domeniul SBN pentru orașe. 
Dacă sunteți interesat să aflați mai multe despre proiect și să oferiți contribuția dvs. pentru 
elaborarea curriculum-ului, vă rugăm să completați acest chestionar (15 minute).  

  
În mod similar, Life Beware Project are scopul de a dezvolta o strategie de adaptare la 
schimbările climatice și riscul de inundații în zonele urbane și rurale, prin implementarea SBN și 
implicarea activă a comunității locale. Proiectul a desfășurat o instruire on-line la cerere privind 
Soluțiile Bazate pe Natură (SBN), destinată municipalităților, tehnicienilor publici și 
administratorilor locali care sunt interesați în replicarea intervențiilor pilot implementate și testate de 
proiect. Cursul este în limba italiană cu subtitrări în limba engleză și este disponibil aici.  
  
Nu în ultimul rând, Proiectul Life Metro Adapt, care vizează integrarea strategiilor de adaptare la 
schimbările climatice (i.e. Soluții Bazate pe Natură) într-o zonă metropolitană, în special în Zona 
Metropolitană din Milano (CMM). În cadrul proiectului a fost conceput un manual practic care oferă 
o prezentare generală a metodologiei utilizate de proiect, care a permis CMM să dezvolte atât SBN 
pe teritoriu, cât și să le implementeze în Planul teritorial. Manualul este disponibil aici în limba 
engleză.  
  
Alăturați-vă ALDA, echipei și partenerilor săi pentru a transforma obiectivele în realitate!  
 

 


