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UN Agenda 2030 & Sustainable Development Goals (SDGs) 

Despre proiect 

Proiectul EllE este rezultatul provocărilor globale 

actuale și al nevoilor locale ale tinerilor. Progresul în 

ceea ce privește dezvoltarea umană a fost inegal și 

rămân provocări precum: mulți tineri se confruntă cu 

discriminare, niveluri ridicate de sărăcie, acces 

limitat la sistemele de sănătate, oportunități 

educaționale și locuri de muncă decente. Tinerii 

trebuie să învețe, să dobândească competențe 

pentru a construi un viitor sustenabil. La nivel local, 

tinerii sunt afectați de lipsa de oportunități din 

partea societății și a pieței muncii, le lipsesc 

cunoștințele și au nevoie sa isi dezvolte abilitățile cu 

privire la metodele durabile de dezvoltare. Proiectul 

EllE își propune să încurajeze participarea și 

cooperarea tinerilor pentru dezvoltarea durabilă în 

cele trei peninsule din Europa de Sud prin: 

iîncurajarea dezvoltării incluzive și construirea 

comunităților rezistente. 

 

DISCLAIMER:  

Acest proiect a fost cofinanțat de 
Programul Erasmus + al Uniunii 
Europene. Sprijinul Comisiei 
Europene pentru producerea acestei 
publicații nu constituie o aprobare a 
conținutului, care reflectă doar opiniile 
autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă 
la răspundere pentru orice utilizare 
care ar putea fi făcută informațiilor 
conținute în aceasta. 
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Cele 17 ODD acoperă toate cele trei aspecte ale dezvoltării umane durabile: 

- dimensiunea socială, de mediu și economică. 
. 

 

 
 

 

Agenda ONU 2030 se concentrează pe soluționarea 
problemelor cruciale care necesită atenție, având ca scop 
îmbunătățirea problemelor majore - cum ar fi sărăcia, 
sănătatea și bunăstarea, foamea zero și multe altele. 
 
 

Să recapitulăm - Care sunt obiectivele de dezvoltare 
durabilă? 
 

Obiectivele stabilite sunt un plan care va fi folosit pentru a realiza un viitor mai bun și 
mult mai durabil pentru toată lumea. Abordarea acestor provocări globale nu este ușoară. 
În fiecare zi, ne confruntăm cu tot mai multe provocări, iar Agenda este una dintre cele 
mai eficiente modalități de a rezolva problemele. 
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How to help and enlighten more young people about 
Sustainable Development Goals? 
 

Ajută - învață - dezvoltă - extinde 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Constientizare - Intelegere - Actiune      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#Youth4SDGs Changing the Rules Transforming our World 
 
 
 

AJUTA 
 

încurajarea 
implicării active în 
societate, făcând 

vizibile obstacolele 
și barierele cu care 
se confruntă tinerii 

Invata 
 

Încurajarea 
autonomiei de 

sine și 
îmbunătățirea 

abilităților 
tinerilor 

DEZVOLTA 
 

Încurajarea 
inițiativei de 
dezvoltare 

condusă de tineri 

EXTINDE  
 

Încurajarea și 
înființarea unei 
rețele de tineri 
împuterniciți cu 
privire la ODD 

 

Empower-learn-led-Expand process 
in each segment of this chain 

provides support for young people 
with fewer opportunities.  

CONSTIENTIZARE: 
Prin desfășurarea de campanii de advocacy care vizează atingerea tinerilor 

 
ÎNŢELEGERE: 

Educând tinerii cu privire la cele 17 ODD și impactul acestora până în 2030 
 

ACȚIUNE: 
Angajând tinerii să caute soluții despre cum să contribuie la ODD 

 

 

      1.       
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„Viitorul umanității și al planetei noastre stă în mâinile noastre. Se află și în mâinile generației 
tinere de astăzi, care va transmite torța generațiilor viitoare. ” (Agenda 2030, punctul 53) 

 
 

Agenda 2030 este răspunsul ambițios al comunității internaționale la cele mai presante provocări 
de astăzi. 
Tinerii sunt profund încorporați în Agenda: 
- numește în mod specific tinerii ca „agenți critici ai schimbării” 
- Tinerii reprezintă o prioritate în cele 17 obiective ale sale 
- 65 din cele 169 de obiective ODD fac referire în mod explicit sau implicit la tineri, cu accent pe 
abilitarea, participarea și bunăstarea lor 
- peste 20 de ținte incluzive pentru tineri sunt distribuite în 9 ODD: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 13 și 16 
Orientările acoperă aceste 9 ODD, astfel se oferă o scurtă PREZENTARE GENERALĂ pentru fiecare 
dintre ele, precum și PROPUNERI și INIȚIATIVE POSIBILE care se adresează în principal tinerilor cu 
mai puține oportunități și sunt rezultatul muncii de parteneriat la proiectul EllE. 
 
 
Aceștia se nasc prin ideea că, atunci când tinerii își îmbunătățesc cunoștințele și îmbunătățesc 
abilitățile și, dacă sunt susținuți să se dezvolte și să se implice, pot conduce la schimbări în propriile 
comunități și țări. 

 

 
 

                                     
Ipotezele de bază ale teoriei schimbării sunt: 
 
- dacă avansăm abilitățile și competențele tinerilor care acționează într-un mediu favorabil, cu 
capacități și sprijin sporit, atunci tinerii împuterniciți pot profita de oportunități pentru dezvoltarea 
lor și pot acționa eficient ca cetățeni, lideri, inovatori și agenți ai schimbării în comunități și în 
străinătate în parteneriat contribuind la dezvoltarea durabilă și la pace. 

- dacă tinerii împuterniciți vor fi angajați să influențeze procesul decizional, atunci vor putea 
contribui ca agenți pozitivi ai schimbării. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Guidelines - What do they cover? 
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Orientările sunt destinate organizațiilor de tineret și lucrătorilor de tineret, adică tuturor celor care 
lucrează pentru și cu tinerii. 
 
 
Din acest motiv, liniile directoare recomandă: 

● dezvoltarea capacităților și abilităților care să permită un mediu strategic îmbunătățit pentru 
abilitarea tinerilor pentru incluziunea și participarea lor deplină și conducere 

● cei care lucrează pentru și cu tinerii să aibă abilitățile și capacitățile de a primi, asculta și 
răspunde la vocile tinerilor și de a propune politici incluzive pentru toți tinerii 

● tinerii să aibă competențe și condiții îmbunătățite pentru a-și putea articula nevoile și a 
propune soluții 

● sărbătoriți și să recunoașteți realizările și contribuția tinerilor 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 2.       Guidelines - Who are they for? 
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YOUTH ORGANIZATIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lucratori de tineret 
 

 
 
 
 
 
 

3.             Guidelines - How to use 

 

INCLUDE IN YOUR 
STRATEGY OR 

PROJECTS 
 
Review the Guidelines 
and include initiatives 
in your strategy or 
choose existing 
projects and find out 
what you can 
customize or upgrade 
in them. 

INTERNAL 
CAMPAIGNS 

 
Organize internal 
challenges for your 
members and 
volunteers to initiate 
some actions from the 
Guidelines and identify 
the best achievement. 

INFORM YOUR 
NETWORK 

 
You can raise 
awareness and engage 
people in/outside of 
your organization by 
spreading the 
Guidelines through 
your channels and 
letting them adopt the 
initiatives in their daily 
work. 

ASK SUPPORT FROM OTHER 
DRIVERS OF CHANGE  

 
These Guidelines will help you 
to take the first step - engage 
your people, but, also, the 
Global Goals are the 
responsibility of governments, 
educational institutions, 
corporations, the third sector 
or civil society, NGOs, etc. 
Connect, ask for help and 
support - suggest them 
cooperation and networking. 

INCLUDEȚI ÎN 
PROIECTELE ȘI 
INIȚIATIVELE DVS. 
 
Analizați proiectele 
și inițiativele 
organizate de ONG-
ul / OSC și vedeți 
cum acțiunile din 
Orientări se pot 
încadra în planul dvs. 
de proiect și pot 
împuternici mai 
mulți tineri. 
 

OFERĂ-ȚI EXPERTIZA 
 
De asemenea, puteți 
alege proiecte 
existente conduse de 
tineri din 
comunitatea dvs. 
locală, care au nevoie 
de ajutorul dvs. cu 
expertiză sau resurse. 
 

EDUCAȚI TINERI 
DESPRE ODD 
 
Puteți organiza 
cursuri de instruire 
sau ateliere de lucru 
sau puteți utiliza 
programul de studiu 
SDG pentru a educa 
tinerii despre ODD și 
pentru a le permite să 
exploreze ce inițiative 
doresc să organizeze. 
 

INIȚIATIVE DE SPRIJIN DIN 
LINII DIRECTOARE 
 
O mare parte a inițiativelor 
și liniilor directoare necesită 
sprijin pentru tineri pentru 
a-și realiza ideile pentru a 
sprijini ODD - ia în 
considerare modul în care le 
poți oferi spații sau 
oportunități .. 
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Cel mai bun mod de a sprijini tinerii este de a-i include în 
activități și inițiative. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

These Guidelines do not claim that accommodate all the things you can do for young people to 
achieve Global Goals. Consider them as a guidance tool to discover what you are dedicated about and 

get some ideas of what is in your capacity to help. Be innovative and create your initiatives and 
actions! (just make sure they match the description of the Global Goals). 

 

 

#1 SDG 

PREZENTARE 
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Tinerii săraci au probleme cu participarea la activitățile organizațiilor de tineret. Datorită condițiilor 
sociale și economice în care trăiesc, acestea au următoarele dezavantaje: 

● Nu pot participa la activități cu contribuție financiară 
● Cu greu pot avea instrumentele tehnologice pentru a conduce o asociație sau pentru a 

îndeplini roluri esențiale 
● De multe ori nu au instrumentele pentru a-și spori cunoștințele și abilitățile 
● Au dificultăți de călătorie și au experiențe 
● Ei nu au posibilitatea de a ajunge la informații sau informațiile nu le ajung 

În 2019, 12,8% dintre tinerii muncitori din lume trăiau în sărăcie extremă, comparativ cu doar 6% 
din toți lucrătorii adulți. 
 
 
 
 
 
 

→ Aveți un fond de solidaritate al organizației pentru a permite tuturor să participe la activități 
→ Creați zone comune în care puteți avea acces la internet și la instrumente tehnologice 
→ Oferiți activități de împuternicire accesibile gratuit sau la tarife subvenționate, pentru cei 

care trăiesc în sărăcie 
→ Activează activități de planificare pentru recuperarea resurselor economice pentru 

schimburi culturale și educaționale la nivel regional, național și internațional 
→ Gestionează modalități prin care informațiile să ajungă la acești tineri, colectează informații 

și plasează-le în locuri strategice în care acești tineri merg 
 
  

 

⮚ Asigurați un fond mutual de până la 3% din resursele disponibile ale asociației, pentru a 
asigura accesul universal la activități 

⮚ Stabiliți contacte cu entități publice și private pentru a crea spații comune utilizabile de tineri 
cu mai puține oportunități 

⮚ Aveți cel puțin un tânăr cu mai puține oportunități în organele de decizie ale asociației 

⮚ Creați momente de planificare comună în cadrul organizațiilor de tineret, pentru a avea o 
analiză a nevoilor tuturor oamenilor, inclusiv a celor aflați în sărăcie 

⮚ Creați oportunități în organizație pentru ca acești tineri să învețe instrumente și competențe 
specifice 

⮚ Ateliere și spații deschise pentru ca tinerii să dobândească gratuit cunoștințe profesionale 
practice 

⮚  
 

PROPUNERI 

POSIBILE INITIATIVE 
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Unii tineri suferă de foame, mulți dintre ei, în special cei săraci și în situații vulnerabile, inclusiv 
sugarii, nu au hrană sigură, hrănitoare și suficientă pe tot parcursul anului, scopul nostru ar fi să 
punem capăt tuturor formelor de malnutriție. 

⇒ De multe ori, singurele mese sănătoase și complete pe care le consumă tinerii vulnerabili 
sunt în școli și doar o singură masă pe zi 

 
 

→ Promovați problema foametei pentru tineri și înțelegeți problema în interiorul comunității 
→ Creșteți gradul de conștientizare a problemei și lăsați-i pe tineri să nu le fie rușine de aceste 

situații și pot comunica cu organizațiile de tineret pentru a cere ajutor 
→ Alți tineri cu mai multe oportunități pot aduce alimente organizației într-o sursă de „bancă 

de alimente”, săptămânal 
→ De fiecare dată când Organizația de Tineret are un eveniment, în loc de o intrare gratuită, 

fiecare participant trebuie să aducă alimente și alimente, cum ar fi orez, lapte, ouă etc. 
Acestea vor fi date ulterior tinerilor care se confruntă cu probleme de foame și malnutriție. 

  

 

 

#2 SDG 

PREZENTARE 
 

PROPUNERI 

POSIBILE INITIATIVE 
 



                   
    
    PROJECT NUMBER: 2018-3-IT03-KA205-014904 

  Empower - Learn - Lead - Expand: Youth4SDGs Changing the Rules Transforming our World      

11 | Page 
 

 

 

⮚ Creați programe despre deșeurile alimentare și restaurantele, cafenelele, brutăriile etc. 
Care, de obicei, nu vând unele alimente, în loc să meargă la gunoi, Organizația Tineretului 
poate crea modalități durabile de a face ca aceste alimente să ajungă la tinerii care se 
confruntă cu probleme ale foamei. 

⮚ Inițiativa Food Bank cu parteneriate cu instituții private și publice 

⮚ Inițiative și finanțare pentru locuri publice și private pentru a oferi mese acestor tineri 

⮚ Organizați ateliere agricole sau ferme (urbane) astfel încât alimentele sănătoase și variate să 
poată fi crescute și recoltate pentru a fi apoi livrate acestor tineri 

⮚  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Toți tinerii au dreptul la educație. În timp ce educația nu trebuie redusă la considerații despre 
mijloacele de trai ale tinerilor și tranzițiile către lumea muncii, este larg acceptat că acesta este un 
aspect major al educației pentru tineri. 

● La sfârșitul anului 2019, milioane de copii și tineri erau încă în afara școlii, iar mai mult de 
jumătate dintre cei din școală nu îndeplineau standardele minime de competență în lectură 
și calcul 

● În 2018, 258 de milioane de copii, adolescenți și tineri cu vârste cuprinse între 6 și 17 ani încă 
nu au frecventat școala, ceea ce a reprezentat 17% din populația globală a acelei grupe de 
vârstă 

Închiderea școlilor pentru a încetini răspândirea COVID-19 dăunează rezultatelor învățării și 
dezvoltării sociale și comportamentale a copiilor și tinerilor. Deși învățarea la distanță este oferită 
multor studenți, copii și tineri din comunitățile vulnerabile și defavorizate, precum cei care trăiesc 
în zone îndepărtate, sărăcie extremă, state fragile și tabere de refugiați, aceștia nu au același acces. 
Decalajul digital va lărgi lacunele existente în materie de egalitate în ceea ce privește educația. 
 

 

 

#4 SDG 

PREZENTAR
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→ Convoacă și susține platforme și forumuri care să permită și să promoveze schimbul de 
cunoștințe la nivel mondial și trans-regional privind abilitarea tinerilor pentru dezvoltare 
durabilă și pace 

→ Stabiliți parteneriate cu entități guvernamentale, instituții de învățământ superior, 
organizații neguvernamentale pentru a îmbunătăți programele de învățământ 

→ Creați programe (stagii, stagii etc.) care să ofere tinerilor posibilitatea de a-și dezvolta 
abilitățile 

  

 

⮚ Elaborați un calendar SDG care va fi trimis lunar organizațiilor de tineret și lucrătorilor de 
tineret cu evenimentele din luna următoare și 3 activități sugerate pentru a fi implementate 
cu tinerii din comunitatea lor. 

⮚ Mentor tinerii. Este un mod atent, inspirat și puternic de a ghida pe cineva către un viitor 
mai bun. 

⮚ Învățați obiectivele tinerilor, astfel pot vedea că este posibilă o lume mai bună. 

⮚  
 

 
 
 
 
 
 

 

Egalitatea de gen este un drept fundamental al omului și o bază necesară pentru o lume pașnică, 
prosperă și durabilă. Rămân multe provocări: legile discriminatorii și normele sociale rămân 
omniprezente, femeile continuă să fie subreprezentate la toate nivelurile conducerii. 

⇒ Femeile petrec de trei ori mai multe ore decât bărbații în treburile casnice neplătite 
⇒ În 2019, fiecare a cincea tânără cu vârste cuprinse între 20 și 24 de ani din întreaga lume s-a 

căsătorit în copilărie, care mai puțin de fiecare a patra în 2004 și cu cel mai mare număr din 
Africa subsahariană, cu mai mult de fiecare a treia tânără 

⇒ În 2019, 28% din funcțiile de conducere din lume erau ocupate de femei, ceea ce reprezintă 
o mică creștere de la 25% în 2000 

PROPUNERI 

POSIBILE INITIATIVE 
 

 

 

#5 SDG 

PREZENTAR
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⇒ Începând cu 1 ianuarie 2020, reprezentarea femeilor în camerele unice sau inferioare ale 
parlamentului național a ajuns la 24,9%, ceea ce este ușor mai mare comparativ cu 22,3% în 
2015 

 
 
 

→ Promovarea unei abordări nonbinare în activități 
→ Integrarea genului: Eforturi pentru promovarea diversității de gen în cadrul activităților 

gestionate de activitățile dvs. (consiliul de administrație, echipa internă, programe 
educaționale, evenimente) 

→ Activitățile implementate ar trebui să încorporeze principiile egalității de gen prin crearea 
unei atmosfere de egalitate de gen 

→ Echilibrul de gen ar trebui înțeles ca un echilibru între drepturile de reprezentare a genului, 
în raport cu persoanele care nu doresc să se asocieze cu un anumit gen (non-binar) 

  

 

⮚ Promovarea participării și conducerii femeilor tinere în viața publică 

⮚ Stabilirea unei politici de toleranță zero față de toate formele de violență la locul de muncă, 
inclusiv abuzurile verbale și / sau fizice și prevenirea hărțuirii sexuale 

⮚ Asigurați participarea suficientă a femeilor - 50% sau mai mult - la luarea deciziilor la toate 
nivelurile și între toate activitățile 

⮚ Promovează exemple bune de femei în funcții de conducere 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Șocul fără precedent al piețelor forței de muncă din lume este de așteptat să ducă la o scădere de 
aproximativ 10,5% a numărului total de ore de lucru în al doilea trimestru al anului 2020, 
echivalentul a 305 milioane de lucrători cu normă întreagă. 

PROPUNERI 

POSIBILE INITIATIVE 
 

 

 

#8 SDG 

PREZENTAR
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⇒ În 2018, rata de creștere a PIB-ului real pe cap de locuitor a fost de 2%. În plus, rata pentru 
țările cel mai puțin dezvoltate a fost de 4,5% în 2018, mai mică decât rata de creștere de 7% 
vizată în Agenda 2030. 

⇒ La nivel global, 61% dintre lucrători erau angajați informal în 2016. 
⇒ În 2019, 22% din tinerii lumii nu erau încadrați în muncă, în educație sau în formare, o cifră 

care abia s-a schimbat din 2005. 
⇒ Conform datelor pentru 2019 din 102 țări, 98% au avut o strategie de ocupare a tinerilor sau 

un plan pentru a dezvolta una în viitorul apropiat. 
⇒  

 
 

→ Propuneți activități care au capacitatea de a spori abilitățile ușoare și tari ale tinerilor 
→ Folosiți activitățile asociațiilor, pentru a promova specializarea tinerilor în sarcini specifice 

 
  

 

⮚ Creșteți oportunitățile de întâlniri între tineri și operatorii economici din zonă 
⮚ Folosiți programe europene precum Erasmus + și Esc pentru a oferi răspunsuri în domeniul 

formării și ocupării forței de muncă 
⮚ Faceți legături între organizațiile de tineret și școli pentru a încuraja oportunități 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

PROPUNERI 

INITIATIVE POSIBILE 
 

 

 

#10 SDG 

PREZENTAR
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⇒ Criza COVID-19 lovește cel mai greu oamenii și țările cele mai sărace și cele mai vulnerabile 
și amenință să aibă un impact deosebit de dăunător asupra celor mai sărace țări. 

⇒ În 73 din cele 90 de țări cu date comparabile în perioada 2012-2017, 40% din populație au 
văzut creșterea veniturilor sale. 

⇒ Una din cinci persoane a raportat că a suferit personal discriminări pentru cel puțin un motiv 
de discriminare interzis de legea internațională a drepturilor omului. 

⇒ În 2018, fluxurile totale de resurse pentru dezvoltare către țările în curs de dezvoltare de la 
donatorii Comitetului de asistență pentru dezvoltare, agențiile multilaterale și alți furnizori 
cheie au fost de 271 miliarde USD. 

⇒  
 
 
 

→ Să aibă o abordare a incluziunii tuturor diversității în asociațiile de tineri: în cazul tinerilor, în 
special în ceea ce privește persoanele cu dizabilități, migranții, diferite orientări sexuale și 
persoanele aflate în sărăcie economică și / sau educațională 

→ Prevenirea sărăciei economice să devină un discriminator pentru participarea la activități de 
tineret 

→ Promovarea incluziunii sociale a tuturor 
  

 

⮚ Adoptați politici interne de egalitate și incluziune, inclusiv în organele de conducere ale 
organizațiilor de tineret 

⮚ Să încurajeze participarea tuturor tinerilor cu risc de excludere din cauza statutului lor 
economic sau social 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

PROPUNERI 

INITIATIVE POSIBILE 
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Urbanizarea rapidă a avut ca rezultat un număr tot mai mare de locuitori ai mahalalelor, 
infrastructură și servicii inadecvate și supraîncărcate și agravarea poluării aerului. 

● Mai mult de 1 miliard de locuitori ai mahalalelor din întreaga lume suferă de o lipsă de 
locuințe adecvate, lipsă de apă curentă acasă, toalete comune, sisteme de gestionare a 
deșeurilor puține sau deloc, transport public supraaglomerat și acces limitat la facilități 
formale de îngrijire a sănătății. 

● Accesul la transportul public adecvat, fiabil și sigur este o necesitate urbană de bază. Cele 
mai multe zone urbane au înregistrat o creștere generală a întinderii suprafeței construite 
(definită ca prezența clădirilor) per persoană. 

● Ponderea terenurilor alocate străzilor și spațiilor deschise, care este esențială pentru 
productivitatea orașelor și dimensiunile sociale și de sănătate ale populației lor, a avut în 
medie doar aproximativ 16% la nivel global. 

● Poluanții industriali și deșeurile urbane sunt extrem de selectivi față de victimele lor - îi atacă 
întotdeauna pe cei mai săraci și cei mai lipsiți de putere socială și educațională din 
comunitatea noastră 

● Alături de distrugerea mediului înconjurător se află și sărăcirea crescândă a săracilor din 
lume. Acum se crede că șase din 10 dintre viitorii noștri copii vor crește în orașe, în sărăcie, 
în pericol 

● Creșterea urbană rapidă creează dezechilibre uriașe între resursele disponibile și nevoile 
populației. Dacă orașele nu se dezvoltă în moduri durabile, impactul acestei creșteri asupra 
infrastructurii lor va fi continuarea sărăciei pe scară largă și a mahalalelor urbane. 

 
 
 
 

→ Declinul populației urbane 
→ Îmbunătățirea așezărilor în zonele urbane 
→ Îmbunătățirea transportului public 
→ Efectuați o evaluare de mediu a activităților implementate de organizațiile de tineret 
→ Plasați problema durabilității în centrul activităților asociației 
→ Conștientizați participanții cu privire la organizații, la acțiunile pe care fiecare persoană le 

poate face pentru a-și face comunitatea durabilă 
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⮚ Faceți o evaluare de mediu a fiecărei inițiative găsind problemele critice de depășit 

⮚ Propuneți activități cu școlile din care fac parte copiii, pentru a îmbunătăți sustenabilitatea 
acelorași școli 

⮚ Propuneți acțiuni partajate cu alte asociații din teritoriu, pentru a face orientările ODD 
aplicate de sistemele teritoriale 

⮚ Cooperarea cu instituțiile și autoritățile locale pentru programe care vizează îmbunătățirea 
mahalalelor cu resurse care pot fi găsite în fiecare zonă prin organizații de caritate și cu 
munca voluntarilor 

⮚ Instruire pentru tineri care se pot muta în zonele rurale, care îi vor învăța cum să lucreze de 
acasă - online 

⮚ Inițiative și finanțare pentru crearea de spații deschise în orașe 

⮚ Informați tinerii despre mijloacele de transport alternative, de ex. inițiative cu bicicletele 

⮚ Organizați campanii sociale pentru a promova ODD-urile 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

A existat o temperatură medie globală de 1,1 ° C peste nivelurile preindustriale estimate, emisiile 
de gaze cu efect de seră vor scădea cu 6% în 2020, iar calitatea aerului s-a îmbunătățit ca urmare a 

INITIATIVE POSIBILE 
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interdicțiilor de călătorie și a încetinirii economice rezultate din pandemic. Cu toate acestea, toate 
aceste schimbări sunt doar temporare, astfel încât guvernele și întreprinderile ar trebui să 
accelereze tranzițiile necesare pentru realizarea Acordului de la Paris, să redefinească relația cu 
mediul și să facă schimbări sistemice și schimbări de transformare pentru a reduce emisiile de gaze 
cu efect de seră și economiile și societățile rezistente la climă. și să aibă o strategie națională de 
reducere a riscului de dezastru. 

⇒ Din 1880 până în 2012, temperatura globală medie a crescut cu 0,85 ° C 
⇒ Oceanele s-au încălzit, cantitățile de zăpadă și gheață s-au diminuat și nivelul mării a crescut 
⇒ Având în vedere concentrațiile actuale și emisiile continue de gaze cu efect de seră, este 

probabil ca până la sfârșitul acestui secol, creșterea temperaturii globale să depășească 1,5 
° C comparativ cu 1850-1900 pentru toate scenariile, cu excepția unui singur 

⇒ Emisiile globale de dioxid de carbon (CO2) au crescut cu aproape 50% din 1990 
⇒ Acordul istoric de la Paris oferă o oportunitate țărilor de a consolida răspunsul global la 

amenințarea schimbărilor climatice, menținând o creștere a temperaturii globale în acest 
secol cu mult sub 2 grade Celsius și continuând eforturile de a limita creșterea temperaturii 
și mai mult la 1,5 grade Celsius 

⇒  
 
 
 

→ Înțelegere profundă a importanței conservării mediului 
→ Evaluarea emisiilor din fiecare activitate 
→ Evaluează modul în care poate reduce impactul asupra mediului al site-urilor organizațiilor 

de tineret 
→ Evaluați cât de multă călătorie este necesară pentru a efectua activități și cum să o optimizați 
→ Evaluează dacă este posibil să abandonezi combustibilii fosili pentru a-și desfășura 

activitățile 
→ Informați publicul cu privire la Acordul de la Paris și alte cadre / inițiative relevante și 

obiectivele acestora care au fost stabilite pentru schimbările climatice 
→ Schimbați stilul de viață, în special în orașele mari 

 
 
 

  

 
○ Organizați călătorii comune pentru membrii organizației de tineret 
○ Efectuați teste de impact asupra mediului 

https://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx 
○ Aplicați cele mai bune practici pentru a reduce amprenta de carbon 

https://www.nytimes.com/guides/year-of-living-better/how-to-reduce-your-
carbon-footprint 

PROPOSALS 

POSSIBLE INITIATIVES 
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○ Proiecte care promovează reciclarea și alte activități de protejare a mediului în 
cooperare cu școli, universități, instituții publice 

○ Utilizarea influențatorilor de social media și social media pentru a informa despre 
importanța conservării mediului 

○ Crearea de grupuri cu voluntari care să le arate copiilor și tinerilor moduri ecologice 
de a face activități de zi cu zi 

○ Promovarea unor date importante privind zilele de mediu la nivel global prin toate 
mijloacele de comunicare 
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Agenda 2030, ca fir de îndrumare, consideră că abilitarea tinerilor este atât un imperativ al 
drepturilor omului, cât și o investiție inteligentă în dezvoltarea durabilă și pace. 

➔ Tinerele femei și bărbații aflați în sărăcie au probleme cu participarea la activitățile 
organizațiilor de tineret. Datorită condițiilor sociale și economice în care trăiesc, acestea au 
următoarele limitări: 

➔ Încă suferă de stereotipuri, mituri și panică în politică care le afectează implicarea și 
afectează realizarea întregului lor potențial de pace 

➔ Ele sunt adesea privite ca doar victime sau făptași, mai degrabă decât ca cetățeni și parteneri 
cheie pentru pace 

➔ Perspectivele acestor tineri sunt adesea distorsionate de stereotipurile contagioase care îi 
leagă de violență 

➔ Acești tineri sunt adesea văzuți ca o problemă de rezolvat și o amenințare care trebuie 
redusă, iar această încadrare a persoanelor yong contribuie la marginalizarea și 
stigmatizarea lor 

➔ Toată lumea merită posibilitatea de a-și dezvolta întregul potențial ca individ. Fiecare voce 
trebuie auzită. Fiecare voce contează. 

 
 
 

➢ Sprijiniți eforturile politice și programatice în domeniul tineretului, păcii și securității 
➢ Răspunde la nevoile tinerilor și garantează că drepturile lor umane sunt recunoscute 

și aplicate 
➢ Promovarea unui mediu care să recunoască contribuțiile importante și pozitive ale 

tinerilor la pace și securitate, creând în același timp spații sigure și extinzând 
oportunitățile pentru tineri 

➢ Încurajați abilitarea tinerilor, participarea activă și semnificativă la societăți și practici 
democratice și la toate procesele de importanță vitală 

➢ Creșterea participării tinerilor la procesele de luare a deciziilor la toate nivelurile, 
inclusiv ascultând vocile actorilor locali 

➢ Pentru a ajunge la cei mai vulnerabili și marginalizați, lucrătorii de tineret trebuie să 
meargă în locuri în care se află tinerii, să își petreacă timpul și să se îndepărteze de 
primării, ateliere oficiale etc. 

 
 
 
 

  

 

⮚ Creați activități și inițiative în care tinerii sunt percepuți ca parteneri egali, nu numai ca 
implementatori de proiecte sau beneficiari → Tinerii trebuie considerați ca parteneri egali! 

OVERVIEW 

PROPOSALS 

POSSIBLE INITIATIVES 
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⮚ Dezvoltarea activităților care contribuie la consolidarea participării tinerilor la politicile și 
practicile de consolidare a păcii 

⮚ Lucrați pentru a oferi tinerilor un mediu favorabil pentru activități de prevenire a violenței și 
eforturi de consolidare a păcii 

⮚ Angajați tinerii în eforturile în domeniul drepturilor omului și al consolidării păcii prin: 
educație în domeniul drepturilor omului, instruire pentru consolidarea păcii și conducere; 
Activități sociale conduse de tineri cu actori de justiție, reintegrarea tinerilor în comunități 
etc. 

⮚ Generați cunoștințe colective despre tineri, pace și securitate și familiarizați-i cu dispozițiile 
rezoluțiilor 2250 și 2419 ale Consiliului de Securitate al ONU. 

⮚ Pledați pentru o participare semnificativă și favorabilă incluziunii tinerilor la elaborarea 
politicilor la nivel local, național, regional și global 

⮚ Implicați tinerii în politica locală, este esențial pentru creșterea gradului de conștientizare a 
problemelor legate de tineret și pentru a cere schimbări 

⮚ Oferiți sprijin pentru formularea și implementarea cadrelor legislative și politice, în 
parteneriat cu comunități, inclusiv tineri, guvernele naționale și organismele Uniunii 
Europene. 

⮚ Publică articole prietenoase tinerilor despre drepturile omului, coeziune socială și cetățenie 
activă, inclusiv narațiuni alternative la extremismul violent prin bloguri, vloguri, social media 
și articole disponibile pe canalele de comunicare locale și naționale 

⮚ Construiți o comunitate de rețea de pacificatori și cetățeni activi pentru a consolida vocile 
excluse ale tinerilor, înregistrând dezbaterile și discuțiile pe probleme sociale și 
împărtășindu-le online 

⮚ Promovați date importante cu privire la zilele de pace și securitate la nivel global și amintiri 
istorice prin toate mijloacele de comunicare 

⮚ Alăturați-vă inițiativei ONU Youth4Peace pentru a contribui la promovarea și menținerea 
păcii și securității internaționale și a susținerii participării tinerilor la consolidarea păcii 

⮚  
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PROJECT PARTNERS 

Suntem o echipă formată din 5 organizații din Italia, România, Serbia, Portugalia, Grecia și vom colabora pentru a 

încuraja participarea și cooperarea tinerilor pentru dezvoltare durabilă. 

 
GRAMIGNA OdV 
Gramigna ODV is an Italian Association that offers social inclusion and 

Sustainable Development for disadvantaged people in social farming (refugee, 

migrants, people with psychiatric disorders, prisoners). 
 

 

EDUFONS – Centar za celozivotno obrazovanje  
EDUFONS is established to strengthen social community through lifelong 

education, informing, promotion of active democratic citizenship, respect for 

diversity and earning key competences. 
 

 
GEYC – Group of the Europe an Youth for Change  
Group of the European Youth for Change – GEYC is a Romanian NGO whose 

mission is to empower young people to change their community. GEYC is 

coordinating the activity of PRISMA European Network. 
 

 

ASSOCIACAO CHECK -IN – COOPERACAO E 
DESENVOLVIMENTO 
Check-In – Cooperation and Development is a non-profit organization, 

founded in 2010, based in Beja and operating from Lisbon, in Portugal. It 

works in close cooperation with public and private entities, actively 

participating in quality of life improvement activities. 
 

 

IED – Institute of Entrepreneurship Development  
The Institute of Entrepreneurship Development (IED) is a Greek NGO 

committed to the promotion of innovation and the enhancing of the 

entrepreneurial spirit. By recognizing entrepreneurship as a crucial factor for 

the development and cohesion of societies, they conduct research and they 

are in position to provide innovative solutions. 

 

 

https://lentamente.wixsite.com/odvgramigna?lang=en
https://www.facebook.com/edufons.centar/
http://www.geyc.ro/
http://www.checkin.org.pt/
http://www.checkin.org.pt/
https://ied.eu/

