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БЮЛЕТИН 1 

Уважаеми читатели, 

Пред Вас е първото издание на бюлетин 1 по проект 

SUDEGO. 

В него ще намерите информация за проекта, 

разработваните продукти и събитията, свързани с 

прилагането на Целите за устойчивото развитие, 

провеждани в държавите партньори. 

Екипът на проект SUDEGO 

www.sudego.eu 

 

Италия, 22 май - 7 юни 2018 

Повече информация на стр. 6 

http://www.sudego.eu/
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За проекта                                                                                              www.sudego.eu 

През септември 2015 г. Организацията на 

обединените нации одобри 17 цели за 

устойчиво развитие, които са част от новия 

дневен ред на ООН, наречен 

„Трансформиране на нашия свят: Дневен 

ред 2030 за устойчиво развитие”. Това е 

решение от изключително важно значение, 

което следва процесите, започнали на 

Срещата на върха в Рио де Жанейро през 

1992 г., когато беше проведена първата 

Конференция на ООН по околна среда и на 

която правителствата решиха да направят 

всичко, което е по силите им за опазване на 

околната среда и учредиха Комисия по 

устойчиво развитие.  

На 22.11.2016 г. Европейският съюз 

представи стратегически подход за 

прилагането на Дневен ред 2030 във всички 

страни членки на ЕС: „ЕС и страните членки 

решително се ангажират да прилагат новия 

Дневен ред 2030 за постигането на 

устойчиво развитие в неговите три 

измерения – икономическо, социално и 

екологично, чрез балансиран и интегриран 

подход”. Освен това, един от 

фундаменталните документи на ЕС („Пътна 

карта за ефективно използване на 

ресурсите в Европа” ‘11) подчертава, че 

основен приоритет на Европа е да се 

установи устойчива икономика до 2050. 

17-те цели на устойчивото развитие са 

единствени по рода си и се приема, че 

изкореняването на бедността върви ръка за 

ръка със стратегии, които: 

 изграждат икономически растеж; 

 се отнасят до редица социални 

нужди, като: образование, 

здравеопазване, социална 

закрила, възможности за работа. 

 се занимават с климатичните 

промени и опазването на 

околната среда. 

Проект „SUDEGO” се фокусира върху пет от 

тези седемнадесет цели, а именно: Цел 3: 

цел 3: Добро здраве, Цел 5: 

Равнопоставеност на половете, Цел 7: 

Възобновяема енергия, Цел 12: Отговорно 

потребление и производство и Цел 15: 

Живот на земята.  

Основни цели на проекта са: 

 Да се разработят иновативни 

дидактични модули, които ще бъдат 

предоставени на учителите с цел 

повишаване на тяхната 

информираност за пет от целите на 

устойчивото развитие; 

 Да се повиши информираността и 

ангажираността на учениците за 

тези пет цели и за намирането на 

възможни работни решения за 

прилагането на целите на 

устойчивото развитие, като част от 

обучението им. 

Целеви групи: 

 Учители и преподаватели от 

началните и средните училища;  

 Ученици, разделени в две 

възрастови групи: 7-11 и 12-18 

годишни (непреки ползватели); 

 Представители на бизнеса и на 

местната власт. 
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    Проект SUDEGO се фокусира върху следните пет цели за устойчиво развитие         www.sudego.eu 

 

 

Цел 3: Добро здраве 
 
Осигуряването на здравословен живот и насърчаването на благосъстоянието 
за всички от всички възрастови групи е от изключително значение за 
устойчивото развитие. Значителен напредък беше постигнат за увеличаване 
продължителността на живота и за намаляване на някои от основните причини 
за детската и майчината смъртност.  
 
Голямо развитие претърпя и осигуряването на достъп до чиста вода и 
санитарно-хигиенни условия, намаляването на разпространението на малария, 
туберкулоза, полиомиелит и разпространението на ХИВ/СПИН. Необходими са 
обаче множество допълнителни усилия за пълното отстраняване на широк кръг 
от болести и за разрешаването на много различни и упорити здравни проблеми, 
които ни заобикалят. 
 

 

 

Цел 5: Постигане на равенство на половете и овластяване на жените 
и момичетата 
 
При осъществяването на Целите на хилядолетието бе постигнат напредък 
относно равнопоставеността на половете и овластяването на жените 
(включително и равен достъп на момичетата и момчетата до начално 
образование), но жените и момичетата продължават да страдат от 
дискриминация и насилие във всички части на света.  
 
Равнопоставеността на половете не е само фундаментално човешко право, но 
и необходимата основа за изграждането на едно мирно, благоденстващо и 
устойчиво общество.  
 
Осигуряването на равен достъп до образование, здравеопазване, достоен труд 
и представителство в политическите и икономическите процеси на вземане на 
решения ще задвижи устойчивата икономика и ще донесе ползи за обществото 
и човечеството като цяло. 
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Цел 7: Осигуряване на достъпна, надеждна, устойчива и модерна 

енергия за всички 

 
Енергията е почти винаги в центъра на всяко голямо предизвикателство или 
възможност, пред които се изправя светът днес. Независимо дали става въпрос 
за работни места, сигурност, климатични промени, производство на храни или 
повишаване на доходите, достъпът на всеки човек до енергия е от 
първостепенно значение. 
  
Устойчивата енергия е възможност - тя трансформира живота, икономиката и 
цялата планета.  
 
Генералният секретар на ООН Бан Ки Мун е лидер на инициативата “Устойчива 
енергия за всички”, която има за цел да осигури достъп на всички до модерна 
енергия, да подобри ефективността и да увеличи употребата на възобновяеми 
енергийни източници. 
 

    

 

Цел 12: Осигуряване на устойчиви модели на потребление и 
производство 
 
Устойчивото потребление и производство насърчават ефективната употреба на 

енергия и ресурси, устойчивата инфраструктура и осигуряват достъп до базови 

услуги, зелени работни места и по-добро качество на живот за всички. 

Осъществяването им допринася за изпълнението на общите планове за 

развитие, намалява бъдещите икономически, екологични и социални разходи, 

засилва икономическата конкурентоспособност и намалява бедността. 

 

Тъй като устойчивото потребление и производство имат за цел “да се направи 

повече с по-малко”, ползите за подобряване на благосъстоянието, произтичащи 

от икономическите дейности могат да се увеличат чрез намаляване на 

употребата на ресурси и на замърсяването. Това включва бизнеса, 

потребителите, политиците, изследователите и научните работници, 

търговците, медиите и много други. 

 

В същото време е необходимо да се приложи системен подход върху всички 

заинтересовани страни по веригата от доставчици - от производителя до 

потребителя. Това означава да се ангажират потребителите чрез обучение и 

провеждане на информационни кампании за устойчиво потребление и начин на 

живот, чрез предоставяне на адекватна информация за стандартите и 

етикетите и чрез ангажирането им в устойчиви обществени поръчки. 
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Цел 15: Опазване, възстановяване и насърчаване на устойчивото 

използване на сухоземните екосистеми, устойчиво управление на 

горите, борба с разпространението на необработваемите площи, 

спиране и обръщане на процеса на деградация на земите и 

предотвратяване загубата на биологично разнообразие 

 

Горите заемат 30% от повърхността на Земята, осигуряват хранителна 

сигурност и играят първостепенна роля в борбата с климатичните 

промени, опазват биоразнообразието и убежищата на местните 

популации.  Всяка година се унищожават 13 милиона хектара гори, а 

продължителното ерозиране на сухите зони е довело до 

разпространението на 3,6 милиона хектара необработваеми площи. 

 

Обезлесяването и необработваемите площи, причинени от човешката 

дейност и климатичните промени поставят големи предизвикателства 

пред устойчивото развитие и са се отразили негативно върху живота и 

препитанието на милиони хора в борбата им с бедността. Полагат се 

усилия за управлението на горите и борбата с разпространението на 

необработваеми площи и обезлесяването. 
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        www.sudego.eu 

Италия 2030. Иновации, преквалификация, инвестиции, трансформиране 
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Второто издание на Италианския фестивал за 

устойчиво развитие ще се проведе в цялата страна 

от 22 май до 7 юни 2018 с цел разпространяване на 

културата за устойчиво развитие, насърчаване на 

диалога и иновативните идеи и решения. ASviS, 

която обединява повече от 180 граждански 

организации от икономическия и социалния сектор в 

Италия, е организатор на Фестивала съвместно със 

своите членове и партньори. Фестивалът ще 

продължи 17 дни - толкова, колкото са и целите за 

устойчиво развитие (Дневен ред 2030). Тази 

общонародна инициатива включва стотици събития, 

които имат за цел да ангажират гражданското 

общество и да насърчат държавните лидери да 

уважат поетите през 2015 година ангажименти пред 

Общото събрание на ООН. 

 

МЯСТО 
MAXXI | Museo nazionale delle arti del XXI secolo 
Via Guido Reni, 4/a 
00196 - Рим 

ДАТА 
22 май 2018 - 7 юни 2018 
От 9:30 до 16:00  

ОРГАНИЗАТОР 
Италиански алианс за устойчиво развитие 
http://festivalsvilupposostenibile.it/2018  

На 31.05.2018 в Милано ще се проведе европейска 

конференция “Целите за устойчиво развитие, 

климатът и бъдещето на Европа”. Тя ще се състои в 

критичен момент, когато европейците разсъждават 

за своето бъдеще. Това е отговорност на всеки един 

от нас. Това е отговорност и на Комисията във 

връзка с нейно Съобщение за осъществяването на 

целите за устойчиво развитие, бюджета на ЕС и 

програма 2020 - 2025. Това е отговорност и на 

държавните и правителствените лидери, които 

трябва да са готови за иновации. Конференцията ще 

издигне нов документ за Европа на базата на целите 

за устойчиво развитие. Дневен ред 2030 

“Трансформиране на нашия свят” е покана за 

“Трансформиране на нашата Европа”, което ще 

накара европейците да направят “стремителен скок 

към човечност”, за да се изправят пред 

предизвикателствата на 21-ви век. 

Целите за устойчиво развитие и бъдещето на Европа - Фестивал за устойчиво развитие 

 

МЯСТО 
UniCredit Pavilion 
Piazza Gae Aulenti, 10 
20124 - Милано 

ДАТА 
31 май 2018  
От 9:30 до 17:30 

ОРГАНИЗАТОР 
Италиански алианс за устойчиво развитие 
http://festivalsvilupposostenibile.it/2018/evento-asvis-
31-maggio/    

http://www.sudego.eu/
http://festivalsvilupposostenibile.it/2018
http://festivalsvilupposostenibile.it/2018/evento-asvis-31-maggio/
http://festivalsvilupposostenibile.it/2018/evento-asvis-31-maggio/
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             Конвенцията “Граждански ангажимент за устойчивост” 2012 - 2022, Барселона 

 

Барселона има стратегия за 

създаването на култура за устойчивост - 

това е Конвенцията “Граждански 

ангажимент за устойчивост”. 

Наследството от Рио ‘92 и местният 

Дневен ред ’21. Повече от 1000 

организации (фирми, социални 

дружества, МСП, университети, 

образователни центрове и др.) са 

подписали своята ангажираност да 

изготвят доброволни планове за 

действие, с което ще допринесат за 

споделянето на своите 10 цели, които са 

силно свързани с Целите за устойчиво 

развитие на ООН. 

На 25 януари повече от 280 души от 

Барселона и Мрежата за устойчивост се 

събраха, за да анализират последните 5 

години от подписването на Конвенцията 

и да поставят бъдещите 

предизвикателства.   

През тази година се навършват 5 години 

от публикуването на Гражданския 

ангажимент за устойчивост 2012 - 2022 - 

добър момент за размисъл за 

досегашния напредък и за това как ще 

продължи да се действа нататък. На 25-

ти януари в Cotxeres de Sants Civic 

Center се събраха 300 души от около 150 

организации, фирми и образователни 

центрове от Барселона и Мрежата за 

устойчивост.  

Домакин беше журналистът Бруно 

Соколович, който даде началото на 

Конвенцията B + S. След това заместник 

кметът от ресор “Екология, градско 

планиране и мобилност” приветства 

гостите.  

Учениците от програмата за 

устойчивост изиграха важна роля. 

Представители от три училища 

споделиха своя успешен опит от 

последните 5 години. Беше излъчено и 

видео, в което бяха представени 

дейностите на устойчивите училища, 

свързани с Конвенцията за устойчивост.  

Един от най-очакваните моменти 

настъпи с изказването на Бруно и 

Джорди Пигем - философ и писател, 

постматериалист. Тезата на Пигем бе: 

“Всеки човек може да избира дали да 

развива съзидателен алтруизъм или 

разрушителен егоизъм. И не е нужно да 

се фокусира върху икономическия 

растеж, а върху човешкото развитие.” 

 

Към видеото “Устойчивите училища, които ще променят света”: тук 
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             Партньори 
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