Охорона природних ресурсів, участь ALDA у проектах Рішень на
основі природи (NBS)
Турбота про навколишнє середовище означає турботу про власне життя, наших сусідів і
людей, які ділять з нами планету. Проте, з кожним роком водні ресурси зменшуються, а
негативні наслідки забруднення ведуть до зміни клімату, яку потрібно припинити зараз.
З метою імплементації Цілей сталого розвитку ООН (ЦСР ООН) у реальність, поширюючи
культуру поваги до навколишнього середовища та працюючи над впровадженням зеленого
переходу, ALDA дуже активно працює над темою адаптації до зміни клімату, особливо що
стосується Рішень на основі природи (NBS). Тому, покладаючись на підхід «знизу-вгору» та
залучення участі, Асоціація рада поділитися деякими відповідними матеріалами, які були
розроблені в контексті трьох європейських проектів, якими керує ALDA.
Починаючи з проекту Erasmus + “Green Skills 4 Cities Project” , який щойно запустився, мета
якого створення трансдисциплінарної освітньої платформи, орієнтованої на державних
службовців та місцевих адміністраторів, з фокусом на розвиток навичок у сфері NBS для
міст. Якщо ви зацікавлені в тому, щоб дізнатися більше про проект і внести свій внесок у
розробку навчальних програм, будь ласка заповніть це опитування (15 хвилин).
Аналогічним чином, Проект Life Beware має на меті розробити стратегію адаптації до зміни
клімату та ризику повеней у міській та сільській місцевості через впровадження NBS та
активне залучення місцевої громади. У рамках проекту було підготовлено онлайн-тренінг з
екологічних рішень (NBS), орієнтований на муніципалітети, державних техніків та місцевих
адміністраторів, які зацікавлені у повторенні пілотних заходів, реалізованих та перевірених
проектом. Навчання проводяться італійською мовою з англійськими субтитрами і
доступне тут.
І останній, але не менш важливий, Проект Life Metro Adapt, який спрямований на
включення стратегій адаптації до зміни клімату (наприклад, Nature Based Solutions) у
столичному регіоні, зокрема в Столичній зоні Мілану (CЗM). Проектом розроблено
практичний посібник, який пропонує огляд методології, використаної проектом, що
дозволило СЗМ як розробити NBS на території, так і впровадити їх у Територіальний план.
Посібник доступний тут англійською мовою.
Приєднуйтесь до ALDA, її команди та партнерів, щоб перетворити цілі в реальність!

