
 

 

Strategické partnerstvo Erasmus+ zamerané na deväť sociálnych Cieľov trvalo udržateľného rozvoja - Soci SDG 

 

1. marca 2019 

TLAČOVÁ SPRÁVA 

Konzorcium SociSDG vás pozýva podporiť Ciele trvalo udržateľného rozvoja! 

 

Štvrtá vzdelávacia aktivita projektu sociSDG sa uskutočnila medzi 4. a 9. februárom 2019 v Rige, v organizácii 

LatConsul. Jeho účastníkmi boli členovia ôsmich renomovaných európskych organizácií v oblasti cieľov trvalo 

udržateľného rozvoja: : The Croatian Institute for CSR  (koordinátor, Chorvátsko), Global Impact Grid (Nemecko), LUM 

University (Taliansko), Nadácia Pontis (Slovensko), Homo Eminens (Litva). , Materahub  (Taliansko), LatConsul SIA 

(Lotyšsko), Datamaran (Spojené kráľovstvo), Kaleidoscope Futures (Spojené kráľovstvo). 

 

Ciele trvalo udržateľného rozvoja (SDGs), Globálne ciele, sú univerzálnou výzvou na boj proti chudobe, ochranu planéty 

a na zabezpečenie toho, aby sa všetci ľudia tešili inklúzii, mieru a prosperite. S cieľom riešiť sociálne, hospodárske a 

globálne problémy a pomôcť krajinám, vládam a spoločnostiam v ich boji proti nim SDGs definujú globálne priority a 

ašpirácie na rok 2030, aby sa na planéte „odstránila extrémna diskriminácia, chudoba a ľudstvo sa postavilo na cestu 

udržateľnosti." S cieľom pomôcť spoločnostiam a prispieť k realizácii cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN vytvorila 

„SDG Kompas“, ktorý „predstavuje päť krokov pre spoločnosti, aby maximalizovali svoj príspevok k Cieľom trvalo 

udržateľného rozvoja.“ Stále sme len na začiatku a všetci potrebujeme vedieť o tom viac. Tento projekt si želá byť 

súčasťou riešenia. 

 

SociSDGs je projekt zameraný na zvýšenie informovanosti a znalostí dospelých, spoločností a lídrov, pokiaľ ide o 

meranie a implementáciu sociálnych Cieľov trvalo udržateľného rozvoja v obchodných stratégiách, ako aj o trvalo 

udržateľný rozvoj spojený s Cieľmi trvalo udržateľného rozvoja celkovo.  

 

Berúc do úvahy skutočnosť, že hlavným cieľom projektu je vzdelávanie dospelých a výmena osvedčených postupov 

medzi partnermi projektu, pokiaľ ide o sociálne Ciele trvalo udržateľného rozvoja, bola navrhnutá päťdňová 

vzdelávacia aktivita s cieľom porozumieť a zvýšiť informovanosť o Cieľoch trvalo udržateľého rozvoja SDG 1: Žiadna 

chudoba - Ukončiť chudobu vo všetkých jej formách a všade a SDG 3: Kvalita zdravia a života - Zabezpečiť zdravý život 

a podporovať pohodu pre všetky vekové kategórie. 

 

Bolo to pôsobivé a inšpiratívne počúvať riešenia na ukončenie chudoby a zabezpečenia zdravého a kvalitného 

života. 

 

• Elina Celmina, riaditeľka odboru politiky sociálneho začlenenia na Ministerstve sociálnych vecí Lotyšskej 

republiky, predstavila výsledky administratívnej reformy v Lotyšsku 2009 a vysvetlila štruktúru, právny 

rámec, financovanie, rozpočtovanie a výhody systému sociálneho zabezpečenia v Lotyšsku. V Lotyšsku sa 

miera chudoby v roku 2013 znížila na 21,2% z 26,4% v roku 2008. Najvyššie riziko chudoby v domácnosti 

majú osamelí rodičia s aspoň jedným nezaopatreným dieťaťom okolo 41,1%, potom 2 dospelí s 3 alebo viac 

nezaopatrenými deťmi s 27,7% a najnižšie riziko chudoby majú domácnosti 2 rodičov s jedným 

nezaopatreným dieťaťom. 

• Inese Vaivare, riaditeľka Latvian Platform for Development Cooperation (LAPAS) ukázala partnerom a 

širšiemu publiku na webinári najlepší príklad toho, ako môže vláda spolupracovať s mimovládnymi 

http://www.latconsul.lv/lv/home/page
http://www.idop.hr/hr/home/
https://www.lum.it/en/university-lum.html
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http://www.homoeminens.com/
https://www.materahub.com/en/
https://www.datamaran.com/
http://www.kaleidoscopefutures.com/
http://www.socisdg.com/en/home/
http://lapas.lv/en/about-us/about-lapas/


organizáciami pri implementácii SDG do vnútroštátneho rámca prostredníctvom 4 fáz (mainstreaming, šok, 

zlyhanie a zvládli sme to). Výsledky globalizačných cieľov trvalo udržateľného rozvoja v Lotyšsku sú 

zverejnené v správe „Udržateľný rozvoj Lotyšska: analýza“. 

• Projekt Martins Valters „Vek nie je prekážkou“ poskytol nám definíciu absolútnej a relatívnej chudoby a čo 

môže štát urobiť na vyriešenie tohto problému. Na príklade projektu „Vek nie je prekážkou“, ktorý financuje 

spoločnosť NordPlus Adult, sa partneri projektu a širšie publikum prostredníctvom webinára mohli naučiť 

dobrý príklad, ako zlepšiť kvalitu života dôchodcov v pobaltských krajinách. 

• Vzdelávacia aktivita zahŕňala aj prehliadku Free Riga, príkladu projektov revitalizácie opustených budov 

vedených Jazeps Bikse. 

• Dominykas Karpovic nám porozprával príbeh o budovaní komunity a basketbalovom klube „Palangos 

Kursiai“  

• Jugne Jonusaite zo Healthstate dokázala tvrdenie, že „ste to, čo jete“ 

• Justas Kucinskas a Severas Svedas z Movement Vilnius  nám pripomenuli dôležitosť hry 

• Artiomas Sabajevas z Teenshapers  predstavil holistický prístup k riešeniu problému obezity 

• • Anton Nikitin z Vilnius Transport   ukázal spojenie medzi infraštruktúrou mesta a zdravím občanov 

• Kristina Medziausyte z Ministerstva zdravotníctva Litovskej republiky (Ministry of Health of The Republic of 

Lithuania) hovorila o duševnom zdraví a jeho spojitosti s naším blahobytom 

 

Počas vzdelávacej aktivity sa uskutočnil a zaznamenal webinár o SDG1 a SDG3. 

Tu si môžete pozrieť záznam webinára: 

• SDG1 

• SDG3 

 

Webinár poskytol informácie o osvedčených postupoch SDG1 a SDG3 a o ich integrácii do podnikateľských modelov. 

 

PLÁNOVANÉ AKTIVITY 

 

Nasledujúca vzdelávacia aktivita sa uskutoční v Bratislave od 3. júna do 7. júna 2018. 

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa konzorcia, napíšte nám na adresu info@idop.hr. 

Ďalšie informácie o projekte nájdete na webovej stránke www.socisdg.com or alebo sa môžete spojiť 

prostredníctvom našich sietí Facebook a Twitter. 
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