
 
 

 

21. novembra 2017 

TLAČOVÁ SPRÁVA 

Transeurópsky projekt ôsmich partnerských štátov bude spolupracovať na implementácii deviatich 

sociálnych Cieľov trvalo udržateľného rozvoja 

SociSDG, pod názvom Sociálna inovácia a inklúzia cieľov trvalo udržateľného rozvoja - sociSDG, je 

strategické partnerstvo Erasmus+ zamerané na deväť sociálnych Cieľov trvalo udržateľného rozvoja 

(SDG): žiadna chudoba, žiadny hlad, kvalita zdravia a života, kvalitné vzdelávanie, rodová rovnosť, 

dôstojná práca a ekonomický rast, zníženie nerovností, udržateľné mestá a komunity, a zodpovedná 

spotreba a výroba. Projektové konzorcium pozostáva z deviatich organizácií pôsobiacich v oblasti 

vzdelávania dospelých, udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti firiem: Chorvátsky inštitút pre CSR 

- IDOP (koordinátor, Chorvátsko), eRevalue (Spojené kráľovstvo), Global Impact Grid (Nemecko), 

Homo Eminens (Litva), Kaleidoscope Futures (Spojené kráľovstvo), LatConsul (Lotyšsko), LUM Jean 

Monnet (Taliansko), Materahub (Taliansko) a Nadácia Pontis (Slovensko). 

Hlavnými cieľmi projektu sú vzdelávanie dospelých, spolupráca v oblasti inovácií a výmena príkladov 

osvedčených postupov, pokiaľ ide o deväť sociálnych Cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Cieľom 

projektu je predstaviť tému a vzdelávať podniky a iné organizácie o dôležitosti ich dopadu na 

spoločnosť, ako aj o naliehavosti jeho merania, a implementácie sociálnych cieľov trvalo 

udržateľného rozvoja do obchodných stratégií. Projekt sa tiež zameriava na výmenu príkladov 

osvedčených postupov spoločností, ktoré už integrujú ciele trvalo udržateľného rozvoja do svojich 

modelov prostredníctvom merania ich sociálneho dopadu a vývoja nástrojov a metodiky na ich 

integráciu. V rámci piatich vzdelávacích aktivít budú partneri projektu pracovať aj na vývoji 

vzdelávacích materiálov, ako sú webináre a Príručka k SDG, ktoré uľahčia štúdium o SDG. 

Projekt sa oficiálne začal dvojdňovým stretnutím v Záhrebe v Chorvátsku 7. a 8. novembra. Prvou 

projektovou aktivitou bude webový seminár „Burzy cenných papierov a ciele trvalo udržateľného 

rozvoja – riadenie dopytu po transparentnosti“, ktorý zorganizuje partner projektu eRevalue a ktorý 

sa uskutoční 1. decembra 2017. 

 

Projekt môžete sledovať prostredníctvom našich stránok na Facebooku a Twitteri. 

 

Pripravujeme webovú stránku, blog a stránky na sociálnych médiách.  

 

 

 

https://www.facebook.com/sociSDG/
https://twitter.com/soci_SDG

