Реалізація стратегії адаптації до зміни клімату та ризику повеней у міській та сільській
місцевості: досягнення проекту LIFE Beware
46 місяців діяльності, 6 партнерів, 7 конкретних подій для впровадження природних заходів з
утримання води, 1 місія: впровадження стратегії адаптації до зміни клімату та ризику повеней у
містах та сільській місцевості через активне залучення місцевих громад. Це проект Life Beware,
результати якого були представлені на заключному заході 4 червня в Санторсо.
Протягом цілого дня учасники мали змогу детально ознайомитися з досягненнями проекту та разом
обміркувати потенційні майбутні події та дії, які можна втілити надалі.
Вранці, Джуліо Песенті, фасилітатор проекту Life Beware, провів воркшоп під назвою “Life Beware, e
poi?” [“Life Beware, і що далі?”], використовуючи метод «Технологія відкритого простору». Це
іноваційний метод організації воркшопів та лабораторій, який підживлює мотивацію та інтерес
учасників, дозволяючи їм вибирати методи роботи, які вони вважають найбільш корисними та
продуктивними.
«Зараз на нас лежить велика відповідальність: супроводжувати інших інституційних суб’єктів і
територій, щоб рішуче дотримуватися екологічної та гідравлічної стійкості, охороняти тонкий
баланс між людиною і природою» (Франко Бальці, мер Санторсо)
Більше того, після обіду з підсумковою конференцією та круглим столом під назвою:: “Acqua,
Resilienza e Territorio. Attività e Risultati del Progetto LIFE BEWARE” ["Вода, Стійкість і Територія.
Активності та результати проекту LIFE BEWARE"]. Під час першої частини представники проекту
поділилися найбільш інноваційними та цікавими результатами для района AltoVicentino з точки зору
організації. Крім того, у другій частині були присутні представники Ispra, ViAcqua, Centro Internazionale
Civiltà dell'Acqua ONLUS та Анбі Венето для спільного роздуму про екологічну стійкість нашої території
та як найкраще залучити громадян до цих питань. Актор Дієго Далла Віа модерував подію та анімував
її короткими виставами на тему води та зміни клімату під час інтермедій.
Консорціум дійсно пишається досягненнями проекту, а також радий, що поділився з такою кількістю
людей знаннями, найкращими практиками та питаннями, пов’язаними зі світом зміни клімату,
сприяючи активному та конструктивному діалогу щодо викликів клімату.
Ще раз дякуємо всім, хто взяв участь!
***
Фінальному заходу передували дводенне професійне навчання, яке проходило як онлайн, так і офлайн 31
травня та 1 червня. Навчання орієнтоване на технічні професії, зосереджуючись на управлінні
зливовими водами в міських і сільськогосподарських умовах для запобігання повеням та адаптації землі
до зміни клімату. Ця можливість також включала відвідування реалізованого проектом щодо
Природних заходів утримання води. Кредити за професійну підготовку були офіційно визнані Орденом
геологів Венето та Орденом агрономів та лісників. Навчання проводили професор Люсія Бортоліні,
професор Вінченцо Д’агостіно та доктор Франческо Беттелла з кафедри TESAF Падуанського
університету, інж. Паоло Ронко з Centro Rive, доктор Роберто Фіорентін з Veneto Agricoltura та Лаура
Ді Прима з Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta.
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