
Քաղաքային և գյուղական վայրերում կլիմայի փոփոխությանը և
ջրհեղեղների ռիսկին հարմարվելու ռազմավարության իրականացում. LIFE-ի
Beware

46 ամիս գործունեություն, 6 գործընկեր, 7 կոնկրետ միջամտություն բնական
ջրամատակարարման միջոցառումների իրականացման համար, 1 առաքելություն.
քաղաքային և գյուղական վայրերում կլիմայի փոփոխությանը և
հեղեղումների ռիսկին հարմարվելու ռազմավարության իրականացում
տեղական համայնքների ակտիվ ներգրավմամբ: Սա Life Beware ծրագիրն է, որի
արդյունքները ներկայացվեցին հունիսի 4-ին Սանտորսոյում կայացած եզրափակիչ
միջոցառմանը:

Ողջ օրվա ընթացքում մասնակիցները հնարավորություն ունեցան խորությամբ
ծանոթանալ ծրագրի ձեռքբերումներին և միասին խորհել ապագա հնարավոր
զարգացումների և գործողությունների մասին, որոնք կարող են իրականացվել որպես
հաջորդիվ:
՝
Առավոտյան Life Beware-ի համակարգող Ջուլիո Պեսենտին անցկացրեց Life Beware, e
poi?” [«Life Beware, հետո ի՞նչ»] խորագրով աշխատաժողովը՝ օգտագործելով Open Space
Technology մեթոդաբանությունը: Վերջինս դասընթացների և լաբորատորիաների
կազմակերպման նորարարական միջոց է, որը խթանում է մասնակիցների ցանկությունն
ու հետաքրքրությունը՝ թույլ տալով նրանց ընտրել աշխատանքի այն ձևերը, որոնք իրենց
համար առավել օգտակար և արդյունավետ են համարում:

«Այժմ մենք մեծ պատասխանատվություն ունենք՝ ուղեկցել այլ
ինստիտուցիոնալ դերակատարներին և տարածքներին՝ խստորեն հանձնառու
մնալ բնապահպանական և հիդրավլիկ ճկունությանը՝ պահպանելով մարդու
և բնության նուրբ հավասարակշռությունը» (Ֆրանկո Բալզի - Սանտորսոյի

քաղաքապետ)

Ավելին, ուշ կեսօրին տեղի ունեցավ ամփոփիչ համաժողովը և կլոր սեղանը՝ «Acqua,
Resilienza e Territorio. Attività e Risultati del Progetto LIFE BEWARE» [«Ջուր, դիմացկունություն և
տարածք. LIFE BEWARE ծրագրի գործունեությունը և արդյունքները»]: Առաջին մասի
ընթացքում ծրագրի ներկայացուցիչները կիսվեցին իրենց Կազմակերպության տեսանկյունից
ամենանորարար և հետաքրքիր արդյունքներով AltoVicentino տարածքի համար: Ավելին,
երկրորդ մասում Ispra-ի, ViAcqua-ի, Centro Internazionale Civiltà dell'Acqua ONLUS-ի և Anbi
Veneto-ի ներկայացուցիչներն ունեցան իրենց ներդրումը մեր տարածքի բնապահպանական
ճկունության և քաղաքացիներին այս հարցերում լավագույնս ներգրավելու վերաբերյալ
ընդհանուր արտացոլման վերաբերյալ: Դերասան Դիեգո Դալլա Վիան վարում էր
միջոցառումը՝ համեմելով այն անիմացիոն կարճ կատարումներով՝ ջրի և կլիմայի
փոփոխության թեմայով։

Կոնսորցիումն իսկապես հպարտ է ծրագրի ձեռքբերումներով, և նաև ուրախ է, որ այդքան
շատ մարդկանց հետ կիսվել է գիտելիքներով, լավագույն փորձով և հարցերով, որոնք
վերաբերում են կլիմայի փոփոխության աշխարհին՝ խթանելով ակտիվ և կառուցողական
երկխոսությունը կլիմայի ճգնաժամի մարտահրավերների վերաբերյալ:
Կրկին շնորհակալություն բոլորին, ովքեր մասնակցեցին:

***



Եզրափակիչ միջոցառմանը նախորդել է երկու օր մասնագիտական   վերապատրաստում,
որը տեղի է ունեցել ինչպես առցանց, այնպես էլ անցանց մայիսի 31-ին և հունիսի 1-ին:
Դասընթացը ուղղված էր տեխնիկներին և մասնագետներին՝ կենտրոնանալով քաղաքային և
գյուղատնտեսական միջավայրերում հեղեղաջրերի կառավարման վրա՝ ջրհեղեղների
կանխարգելման և կլիմայի փոփոխությանը հողի հարմարեցման համար: Այս
հնարավորությունը ներառում էր նաև իրականացված NWRM-ի այցելությունները:
Մասնագիտական   վերապատրաստման կրեդիտները պաշտոնապես ճանաչվել են Վենետոյի
երկրաբանների, գյուղատնտեսների և անտառապահների շքանշանի կողմից: Դասընթացը
վարում էին Պրոֆեսոր Լուչիա Բորտոլինին, պրոֆ. Վինչենցո Դ’ագոստինոն և դոկտոր
Ֆրանչեսկո Բետելլան՝ Պադուայի համալսարանի TESAF բաժնից, Ինգ. Պաոլո Ռոնկոն Centro
Rive-ից, դոկտոր Ռոբերտո Ֆիորենտինը Veneto Agricoltura-ից և Ինգ. Լաուրա Դի Պրիմա
Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta-ից:

ALDA-ն ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՀԱՄԱՐ


