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Úvod 

 

V septembri 2015 členské štáty OSN 

vypracovali program na to, ako 

ukončiť chudobu, žiť v mieri, ako sa 

podeliť o bohatstvo a ochrániť našu 

planétu do roku 2030. 

 

 

Tento program sa volá Agenda 2030. 

Agenda je založená na 17 cieľoch a 

vyzýva bohatšie aj chudobnejšie 

krajiny, aby sa zapojili. Dôležití sú 

najviac ohrození ľudia,  nesmú zostať 

bokom. mala uviesť do praxe tak, že 

všetky krajiny, všetky zúčastnené 

strany a všetci ľudia si budú navzájom 

partnermi. 
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Ciele udržateľného rozvoja     

 

Cieľ 1 

Zastaviť chudobu na celom svete. 

Chudoba neznamená len to, človek 

nemá peniaze, ale môže znamenať aj 

to, že nemá iné veci, ktoré potrebuje 

pre dôstojný život. 

Cieľ 2 

Zastaviť hlad, tak, aby každý človek 

dostal kvalitnú zdravú stravu. 

Pestovať zdravú stravu takým 

spôsobom, ktorý budú fungovať aj 

v budúcnosti. 

Cieľ 3 

Zabezpečiť, aby boli ľudia zdraví 

a aby sa vedeli rozhodovať tak, 

že zostanú zdraví po celý svoj 

život. 
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Cieľ 4 

 

Zaručiť, aby mali všetci ľudia rovnaké 

príležitosti  a prístup k inkluzívnemu 

vzdelávaniu počas celého života. 

 

Cieľ 5 

Podporovať ženy a dievčatá, aby 

mali rovnaké práva ako ostatní.  

 

Cieľ 6 

Zabezpečiť, aby mali všetci ľudia 

prístup k čistej vode.  Zbaviť sa 

odpadu ekologickým spôsobom. 
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Cieľ 7 

Zabezpečiť, aby mali ľudia prístup 

k energiám, ako je napríklad elektrina 

a plyn. Zabezpečiť, aby systémy, ktoré 

túto energiu vyrábajú, boli moderné 

a stále. Môže to znamenať aj energiu 

z nových zdrojov, ako sú vietor, alebo 

slnko. 

Cieľ 8 

Zabezpečiť pre každého pracovné 

príležitosti a zaručiť všetkým trvalé 

pracovné miesta. 

Pomôže to posilniť hospodárstvo. 

 

 

Cieľ 9 

Vybudovať kvalitné systémy 

moderného sveta. Využívať nové 

myšlienky. Zabezpečiť, aby boli mestá 

pripravené na budúcnosť. 
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Cieľ 10 

 

 

 

Zmenšiť rozdiely medzi 

chudobnými a bohatými. 

Podporovať skupiny ľudí na okraji 

spoločnosti, ako napríklad ľudí so 

zdravotným postihnutím. Aby mali 

rovnaké príležitosti ako ostatní. 

Cieľ 11 

Zmeniť mestá a iné miesta pre ľudí na 

bezpečnejšie, inkluzívnejšie 

a  pripravenejšie na budúcnosť. 

Cieľ 12 

Zabezpečiť, aby ľudia a krajiny vo 

svete neplytvali potravinami 

a energiami. Aby bol dostatok tohto 

tovaru pre všetkých. 
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Cieľ 13 

 

Urobiť niečo preto, aby sa prestala 

meniť klíma. Konať a zastaviť zmenu 

klímy a to, čo spôsobuje. 

Cieľ 14 

Lepšie sa starať o oceány a moria. 

Máme z nich veľa dôležitých vecí 

a musíme si byť istí, že ich budeme 

mať aj v budúcnosti.  

Cieľ 15 

Chrániť a starať sa o našu zem, o lesy 

a púšte. Musíme naučiť ľudí, aby si 

vážili zem a všetko, čo nám dáva, aby 

sme v budúcnosti mali to, čo 

potrebujeme. 

 

 

 
Ciele udržateľného rozvoja 

IDA-IDDC s podporou Australian DFAT, Finland MOFA, 

CBM, Light for the World and Handicap International 

 



 

Cieľ 16 

 

Snažiť sa dosiahnuť mier, 

spravodlivosť a rovnosť ľudí na celom 

svete. 

 

Cieľ 17 

Držať pevne spolu a lepšie 

spolupracovať. Len tak sa môžu 

v budúcnosti naplniť všetky tieto 

ciele.  
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