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Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα
περιεχόμενα αυτού του αρχείου απηχούν τις απόψεις των συντακτών του και σε καμία
περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι απηχούν τις απόψεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχει αυτή η δημοσίευση.

Καλές Πρακτικές – Βιώσιμη Ανάπτυξη – Στόχοι
Βιώσιμης Ανάπτυξης
ΕΛΛΑΔΑ
Καλές πρακτικές στην Ελλάδα στον τομέα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και των Στόχων
Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Καλή Πρακτική 1: Μήνας Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος
Η ELVAL-HALCOR είναι ένας κορυφαίος Όμιλος εταιρειών που ειδικεύεται στην παραγωγή,
επεξεργασία και εμπορία χαλκού, κραμάτων χαλκού και προϊόντων ψευδαργύρου. Διαθέτει
δυναμική εμπορική παρουσία στις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες αγορές για περισσότερα από
75 χρόνια.
Η εταιρεία έχει υλοποιήσει τον Μήνα Υγείας, Ασφάλειας και κάθε χρόνο αναπαράγει αυτό
το πρόγραμμα, επιβεβαιώνοντας ότι η περιβαλλοντική διαχείριση αποτελεί κορυφαία
προτεραιότητα και ακλόνητη αρχή για την ELVAL.
Κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα, υπάρχει ένα εντατικό, εκπαιδευτικό πρόγραμμα με
πληροφορίες που αποσκοπούν στην αλλαγή της κουλτούρας, και στην ευαισθητοποίηση του
προσωπικού σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και σε θέματα υγείας και ασφάλειας
στην εργασία. Επιπλέον, παρουσιάσεις που εστιάζουν στην ευαισθητοποίηση του
προσωπικού για την ανακύκλωση, τη συνετή διαχείριση των φυσικών πόρων και την ασφαλή
εργασία υλοποιούνται από τα εκτελεστικά μέλη της εταιρείας και τους ειδικούς σε αυτούς
τους τομείς. Το έντυπο υλικό διανέμεται επίσης σε όλο το προσωπικό και τους συνεργάτες
της εταιρείας σχετικά με την Υγεία & Ασφάλεια και το Περιβάλλον εντός και εκτός του χώρου
εργασίας. Τα θέματα που συζητούνται στα μαθήματα εκπαίδευσης κάθε χρόνο επιλέγονται
ανάλογα με τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται. Επιπλέον, είναι αξιοσημείωτο ότι η
εταιρεία προσπαθεί να ενημερώνει συνεχώς τους εργαζόμενους για περιβαλλοντικά
ζητήματα, πραγματοποιώντας τακτικές εκπαιδεύσεις για περιβαλλοντική διαχείριση σε
σχέση με τις δραστηριότητές της καθ' όλη τη διάρκεια του έτους (π.χ. ασφαλής
περιβαλλοντική διαχείριση πρώτων υλών και αποβλήτων).
Στόχος δράσης: Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σχετικά με τη
διαχείριση του περιβάλλοντος και την υγεία και την ασφάλεια σε θέματα του χώρου
εργασίας.
Στοχευμένο κοινό: Όλοι οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες.
Διάρκεια: Ένας μήνας το χρόνο. Ωστόσο, η εταιρεία τρέχει σχετικά μαθήματα εκπαίδευσης
όλο το χρόνο.
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Καλές πρακτικές στην Ιταλία στον τομέα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και των Στόχων Βιώσιμης
Ανάπτυξης.
Καλή πρακτική 1 – Δημόσιος Τομέας
Agency for Territorial Cohesion
Όλες οι χώρες καλούνται να δεσμευτούν να καθορίσουν τη δική τους στρατηγική βιώσιμης
ανάπτυξης προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους και να κοινοποιήσουν τα
επιτεύγματά τους σε μια διαδικασία που συντονίζεται από τον ΟΗΕ. Κάθε χώρα αξιολογείται
ετησίως από τον ΟΗΕ μέσω του Πολιτικού Φόρουμ υψηλού επιπέδου (HLPF), το οποίο
αξιολογεί την πρόοδο, τα αποτελέσματα και τις προκλήσεις για όλες τις χώρες, καθώς και
από την εθνική και διεθνή κοινή γνώμη. Επιπλέον, κάθε τέσσερα χρόνια διεξάγεται συζήτηση
για την εφαρμογή της Ατζέντας 2030 στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, παρουσία αρχηγών
κρατών και κυβερνήσεων: η πρώτη τέτοια αναθεώρηση πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο
του 2019.
Στην Ιταλία, δημιουργήθηκε η καθοδηγητική επιτροπή «Benessere Italia», το όργανο του
γραφείου του Πρωθυπουργού που είναι υπεύθυνο για τον «συντονισμό, την
παρακολούθηση, τη μέτρηση και τη βελτίωση των πολιτικών όλων των υπουργείων στο
όνομα της ευημερίας των πολιτών». Ένα βήμα μπροστά για την παροχή διακυβέρνησης στην
Ιταλία για την Ατζέντα του 2030, ένα εργαλείο που θα επιτρέψει στην κυβέρνηση να
προωθήσει δίκαιη και βιώσιμη ευημερία μέσω του καθορισμού νέων προσεγγίσεων και
νέων πολιτικών.
Η δίκαιη και βιώσιμη αναγέννηση εδαφών, η κινητικότητα και η εδαφική συνοχή, η
ενεργειακή μετάβαση, η ποιότητα ζωής και η κυκλική οικονομία είναι οι πέντε τομείς στους
οποίους αναπτύσσονται οι πολιτικές της. Τοποθετούν το άτομο στο επίκεντρο και στοχεύουν
στην προώθηση υγιεινών τρόπων ζωής, στον καθορισμό ισορροπημένων χρόνων ζωής, στον
σχεδιασμό δίκαιων συνθηκών διαβίωσης, στην προώθηση δράσεων που στοχεύουν στην
ανθρώπινη ανάπτυξη και στη διά βίου μάθηση.
Σε εθνικό επίπεδο, η National Sustainable Development Strategy (NSSD) (Εθνική Στρατηγική
Βιώσιμης Ανάπτυξης) είναι το μέσο συντονισμού για την εφαρμογή της Ατζέντας του 2030.
Η Εθνική Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017-2030 είναι το κύριο εργαλείο για τη
δημιουργία ενός νέου κυκλικού οικονομικού μοντέλου, με χαμηλές εκπομπές CO2,
ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή και άλλες παγκόσμιες αλλαγές που προκαλούν τοπικές
κρίσεις, όπως, για παράδειγμα, η απώλεια βιοποικιλότητα, η τροποποίηση θεμελιωδών
βιογεωχημικών κύκλων (άνθρακας, άζωτο, φώσφορος) και αλλαγές στον τρόπο χρήσης της
γης.

Μια καινοτόμα πλευρά της Ατζέντας του 2030 είναι η εστίαση στην ανισότητα. Με την
έλλειψη μιας κατάλληλης στρατηγικής παρέμβασης, διάφοροι παράγοντες μπορούν να
συμβάλουν στην πόλωση μεταξύ διαφορετικών καταστάσεων. Αυτός είναι ο λόγος για τον
οποίο είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός και η κοινή χρήση πολιτικών που μπορούν να
ενισχύσουν την ανάπτυξη και να την καταστήσουν βιώσιμη μακροπρόθεσμα.
Η Εθνική Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης βασίζεται σε μια πολυδιάστατη προσέγγιση για
την υπέρβαση των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών ανισοτήτων και, συνεπώς,
στην επιδίωξη βιώσιμης, ισορροπημένης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Αυτή η
προσέγγιση συνεπάγεται τη χρήση ενός ευρέος φάσματος μέσων, συμπεριλαμβανομένων
των δημοσιονομικών πολιτικών και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.
Διαρθρώνεται σε πέντε τομείς παρέμβασης, που αντιστοιχούν στα «5P» βιώσιμης ανάπτυξης
που προτείνονται από την Ατζέντα του 2030, καθένα από τα οποία περιέχει στρατηγικές
επιλογές και στρατηγικούς στόχους για την Ιταλία, που σχετίζονται με τους στόχους για
βιώσιμη ανάπτυξη της Ατζέντας του 2030 και υπενθυμίζει την βαθιά αλληλεπίδραση μεταξύ
της οικονομικής δυναμικής, της κοινωνικής ανάπτυξης και της ποιότητας του περιβάλλοντος,
πτυχές γνωστές και ως οι τρεις πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης.
- Άνθρωποι: καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και προώθηση
της υγείας και της ευημερίας για τη διασφάλιση των συνθηκών για την ανάπτυξη του
ανθρώπινου κεφαλαίου.
- Πλανήτης: διασφάλιση βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων, αντιμετώπιση της
απώλειας βιοποικιλότητας και προστασία περιβαλλοντικών και πολιτιστικών αγαθών.
- Ειρήνη: προώθηση μιας κοινωνίας χωρίς βία και χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς διακρίσεις.
Καταπολέμηση της παρανομίας.
- Συνεργασία: παρέμβαση στους διάφορους τομείς με ολοκληρωμένο τρόπο.

Καλή πρακτική 2 – Ιδιωτικός Τομέας
CSR Manager Network
Το συγκεκριμένο Δίκτυο της Ιταλίας είναι:
•

•
•

Ένα εργαστήριο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπου τα άτομα που το απαρτίζουν
απεικονίζουν τις εμπειρίες τους, συγκρίνονται με τις βέλτιστες πρακτικές της Ιταλίας
και του εξωτερικού, μαθαίνουν για νέα μοντέλα, προσεγγίσεις, πρότυπα.
Μια εμπορική ένωση που προωθεί, εντός και εκτός της εταιρείας, ένα ταχέως
εξελισσόμενο επάγγελμα
Ένα όργανο εκπροσώπησης και διαλόγου με τον πολιτικό κόσμο, τις ενώσεις
επιχειρήσεων, τις συνδικαλιστικές ενώσεις, τις περιβαλλοντικές ενώσεις και άλλες
ΜΚΟ και τον τρίτο τομέα.

•

•

Ένα κέντρο προώθησης και πειραματισμού της βιωσιμότητας, καθώς συμβάλλει στη
διάδοση της κουλτούρας της βιωσιμότητας συμμετέχοντας ενεργά σε εθνικές και
διεθνείς συζητήσεις.
Τον ιταλικό κόμβο ενός δικτύου παρόμοιων ενώσεων που αναπτύσσονται σε όλο τον
κόσμο, στον οποίο ανήκουν και οι παραπάνω στόχοι μπορούν να επιτευχθούν
καλύτερα.

Η πλατφόρμα δημιουργήθηκε με συγκεκριμένο στόχο την ανάλυση των κινήτρων, των
μεθόδων, των διαδικασιών, των αποτελεσμάτων και των μεθόδων βελτίωσης και ανάπτυξης
με την ανταλλαγή αρετών εμπειριών βιωσιμότητας που καταγράφονται από τον
επιχειρηματικό (και μη επιχειρηματικό) τομέα τόσο σε στρατηγικό όσο και σε επιχειρησιακό
επίπεδο.
Η συλλογή συγκεκριμένων περιπτώσεων παρέχει άμεση πρόσβαση στην οπτικοποίηση και
στην εκτενή ανάλυση τους.
Αυτή είναι, για παράδειγμα, η μορφή ενός καινοτόμου βιοδιϋλιστηρίου που λειτουργεί στον
7ο ΣΒΑ.
Best practice Gruppo Hera
Ο Όμιλος Hera δεσμεύεται να καταπολεμήσει την κλιματική αλλαγή και να μειώσει τα
ορυκτά καύσιμα σε όλες τις δραστηριότητές του. Το έργο που αντιμετωπίζει καλύτερα την
πρόκληση του 7ου στόχου «Φτηνή και καθαρή ενέργεια» είναι η δημιουργία ενός πλήρως
ενσωματωμένου βιοδιϋλιστηρίου στο Sant’Agata Bolognese. Ο βιοχωνευτής θα μπορεί να
επεξεργάζεται 100.000 τόνους/έτος οργανικά απόβλητα και 35.000 τόνους πράσινα
απόβλητα από ξεχωριστή συλλογή απορριμμάτων. Θα οδηγήσει τον Όμιλο να παράγει από
το 2018 περίπου 20.000 τόνους λιπασμάτων υψηλής ποιότητας και περισσότερα από 7,5
εκατομμύρια m3/έτος βιομεθανίου, τα οποία μπορούν να φτάσουν απευθείας στα σπίτια
αφού τροφοδοτηθούν σε δίκτυα διανομής. Επιπλέον, η ετήσια παραγωγή βιομεθανίου θα
αποφύγει τη χρήση άνω των 6.000 toe ορυκτών καυσίμων και 14.600 τόνων των εκπομπών
CO2 (διοξείδιο του άνθρακα).

Καλή πρακτική 3 – Τρίτος τομέας
Η Italian Alliance for Sustainable Development (ASVIS) ιδρύθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 2016,
με πρωτοβουλία του Ιδρύματος Unipolis και του Πανεπιστημίου της Ρώμης "Tor Vergata",
για να ευαισθητοποίηση την ιταλική κοινωνία, τους οικονομικούς παράγοντες και ιδρύματα
σχετικά με τη σημασία της Ατζέντας του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κινητοποίησή
τους για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) μέσω:
- Ανάπτυξης μιας κουλτούρας βιωσιμότητας σε όλα τα επίπεδα, προσανατολισμός των
προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης προς αυτόν τον σκοπό.
- Ανάλυσης των επιπτώσεων και των ευκαιριών για την Ιταλία που συνδέονται με την ατζέντα
για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

- Συμβολής στον καθορισμό μιας ιταλικής στρατηγικής που στοχεύει στην επίτευξη των ΣΒΑ
(επίσης χρησιμοποιώντας εργαλεία ανάλυσης και πρόβλεψης που συμβάλλουν στον
καθορισμό πολιτικών για βιώσιμη ανάπτυξη), και στη δημιουργία ενός συστήματος
παρακολούθησης της προόδου της Ιταλίας προς τους στόχους αυτούς.
Η Συμμαχία συγκεντρώνει επί του παρόντος περισσότερα από 290 από τα σημαντικότερα
θεσμικά όργανα και δίκτυα της κοινωνίας των πολιτών, όπως π.χ.:
- Ενώσεις που εκπροσωπούν τους κοινωνικούς εταίρους (επιχειρηματικές ενώσεις,
συνδικαλιστικές οργανώσεις και τρίτος τομέας).
- Δίκτυα ενώσεων της κοινωνίας των πολιτών που απευθύνονται σε συγκεκριμένους
στόχους (υγεία, οικονομική ευημερία, εκπαίδευση, εργασία, ποιότητα περιβάλλοντος,
ισότητα των φύλων κ.λπ.).
- Ενώσεις τοπικών αρχών.
- Πανεπιστήμια και δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα και σχετικά δίκτυα.
- Ενώσεις παικτών που δραστηριοποιούνται στον κόσμο του πολιτισμού και της
πληροφορίας.
- Θεμέλια και δίκτυα ιδρυμάτων.
- Ιταλικά μέλη διεθνών ενώσεων και δικτύων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της
βιώσιμης ανάπτυξης.
Η δέσμευση της ASVIS λαμβάνει τη μορφή συγκεκριμένων στόχων, όπως για παράδειγμα:
- Ευαισθητοποίηση των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, της κοινής γνώμης και των
μεμονωμένων πολιτών σχετικά με την Ατζέντα για Βιώσιμη Ανάπτυξη, ενώ παράλληλα
ευνοεί την ευρεία γνώση των τάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη όσον αφορά τους ΣΒΑ και
εκείνες που αναμένονται στο μέλλον μέσω της χρήσης όλων των μέσων ενημέρωσης.
- Προτείνοντας πολιτικές που στοχεύουν στην επίτευξη των ΣΒΑ και την έκφραση απόψεων
για πιθανές νομοθετικές παρεμβάσεις, με ιδιαίτερη αναφορά στην υπέρβαση των
υπαρχόντων κενών μεταξύ των διαφόρων περιοχών της χώρας μας και των ανισοτήτων
μεταξύ διαφορετικών κοινωνικοοικονομικών ομάδων.
- Προώθηση προγράμματος εκπαίδευσης για βιώσιμη ανάπτυξη, με ιδιαίτερη προσοχή στις
νεότερες γενιές.
- Ώθηση της έρευνας και της καινοτομίας για βιώσιμη ανάπτυξη, προώθηση της διάδοσης
ορθών πρακτικών που αναπτύχθηκαν στο εξωτερικό και στην Ιταλία και καινοτόμων
προτάσεων που προέρχονται από το ερευνητικό σύστημα προκειμένου να ενθαρρυνθεί ο
πειραματισμός σε τοπική και εθνική κλίμακα, υιοθέτηση από επιχειρήσεις και δημόσια
διοίκηση.
- Συμβάλλουν στην προετοιμασία κατάλληλων εργαλείων παρακολούθησης για την επίτευξη
των στόχων στην Ιταλία, επίσης σε σχέση με συγκεκριμένες ομάδες ενδιαφερομένων

(επιχειρήσεις) και τοπικά εδαφικά περιβάλλοντα (κοινότητες και πόλεις), αξιοποιώντας στο
έπακρο τα υπάρχοντα συστήματα, όπως οι δείκτες Δίκαιη και Βιώσιμη Ευημερία (ΔΒΕ).
- Προωθώντας την ανάπτυξη αναλυτικών εργαλείων χρήσιμων για την εκτίμηση του
αντίκτυπου των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών πολιτικών και για την
ελαχιστοποίηση του κόστους της μετάβασης στην βιωσιμότητα, τον εντοπισμό των
αντισταθμίσεων μεταξύ διαφορετικών πολιτικών και την πρόταση μέτρων για να γίνουν πιο
ευνοϊκές.
Τι κάνει το Asvis;
Πολιτικές για βιώσιμη ανάπτυξη
Ένας από τους στόχους του ASVIS είναι ακριβώς να συμβάλει στον σχεδιασμό πολιτικών που
θα θέσουν την Ιταλία στο δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης, επιταχύνοντας την εφαρμογή της
Ατζέντας 2030 στη χώρα μας. Μέσω ενός συνεχούς διαλόγου με υπερεθνικούς, εθνικούς και
τοπικούς θεσμούς, τον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία των πολιτών, η Συμμαχία δεσμεύεται
να προωθήσει την ανάπτυξη μιας κουλτούρας βιωσιμότητας σε όλα τα επίπεδα.
Οι Πληροφορίες στοχεύουν να απευθυνθούν τόσο στους ειδικούς όσο και στο ευρύ κοινό,
προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν όλο και ευρύτερα τμήματα του πληθυσμού και να
αυξήσουν τις γνώσεις σχετικά με την επικαιρότητα και τον επείγοντα χαρακτήρα της
Ατζέντας του 2030. Επιπλέον, στοχεύει να βοηθήσει στην κατανόηση της διασύνδεσης των
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, οι οποίοι επηρεάζουν στενά όλους τους τομείς της
καθημερινής ζωής. Τα τελευταία χρόνια, τα ζητήματα βιωσιμότητας έχουν αρχίσει σιγά σιγά
να διαπερνούν τη μαζική επικοινωνία, ιδίως την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής,
επίσης χάρη στους νέους του Fridays for Future, και η κοινή γνώμη έχει ενημερωθεί
περισσότερο για την Ατζέντα του 2030, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη να
μεταδώσουμε τον επείγοντα χαρακτήρα αυτών των ζητημάτων και να προειδοποιήσουμε
για τον κίνδυνο να μην πούμε την αλήθεια.
Εκπαίδευση για βιώσιμη ανάπτυξη
•
•
•

Eκπαιδευτικό υλικό και πρωτοβουλίες που προωθούνται από το ASVIS, σε
συνεργασία με άλλους φορείς της κοινωνίας των πολιτών.
Σχολές προηγμένης εκπαίδευσης, μαθήματα και μεταπτυχιακά προγράμματα που
διοργανώνονται και προωθούνται από το ASVIS.
Ο κατάλογος των ορθών πρακτικών που εφαρμόστηκαν από τους Υποστηρικτές και
Συνεργάτες της Συμμαχίας για τη διάδοση των θεμάτων της Ατζέντας του 2030.

Φεστιβάλ Βιώσιμης Ανάπτυξης διάρκειας 17 ημερών σε όλη τη χώρα.
Βάση δεδομένων σχετικά με τους ΣΒΑ την Ιταλία και στην Ευρώπη.

#YOUth4SDGs
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Καλές Πρακτικές – Βιώσιμη Ανάπτυξη – Στόχοι
Βιώσιμης Ανάπτυξης
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Καλές πρακτικές στην Πορτογαλία στον τομέα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και των Στόχων
Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Καλές Πρακτικές 1: ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
Περιγραφή Οργανισμού: Το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών για την
Πορτογαλία αποτελεί μέρος του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών και είναι
μια πρωτοβουλία στον τομέα της εταιρικής ιθαγένειας, η οποία προήλθε από την πρόταση
του πρώην Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Κόφι Ανάν, το 2000. Βασίζεται σε δέκα θεμελιώδεις
Αρχές, στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των εργασιακών πρακτικών, της
προστασίας του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς και αποσκοπεί στην
προώθηση της δημόσιας και εθελοντικής δέσμευσης των εταιρειών να συμμορφώνονται με
αυτές.
Σύνοψη καλών πρακτικών: Το έργο Στοχευμένη Ισότητα των Φύλων πραγματοποιεί
ανάλυση, επιμορφωτικά εργαστήρια, μάθηση από ομότιμους και διάλογο με τα
ενδιαφερόμενα μέρη. Η Στοχευμένη Ισότητα των Φύλων υποστηρίζει τα μέλη του
Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών για τον καθορισμό φιλόδοξων στόχων για την
εκπροσώπηση και την ηγεσία των γυναικών, σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς.
Ομάδα Στόχος: Είναι ένα πρόγραμμα επιτάχυνσης για την ισότητα των φύλων σε εταιρείες
που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για τα μέλη του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων
Εθνών
Στόχος: Οι εταιρείες που δεσμεύονται για την ισότητα των φύλων βρίσκουν στο έργο
Στοχευμένη Ισότητα των Φύλων την ευκαιρία να ενοποιήσουν τις 7 αρχές των Αρχών της
Ενδυνάμωσης των Γυναικών και να τεκμηριώσουν τη συμβολή τους στον 5ο ΣΒΑ | Στόχος 5,
που απαιτεί ίση εκπροσώπηση, συμμετοχή και ηγεσία σε οργανισμούς, παγκοσμίως:
Εγγύηση της πλήρους και αποτελεσματικής συμμετοχής των γυναικών και ίσες ευκαιρίες για
ηγεσία σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων στην πολιτική, οικονομική και δημόσια ζωή.
Οι συμμετέχουσες εταιρείες παρέχονται με την τελευταία έρευνα στον τομέα της ισότητας
των φύλων και τα οφέλη της, καθώς και νέες ιδέες από εταίρους και εμπειρογνώμονες του
ΟΗΕ για μεθοδολογίες επιτάχυνσης.

Αποτελέσματα:
•

•

•
•
•

Καθιέρωση φιλόδοξων και ρεαλιστικών στόχων για την προώθηση της ισότητας των
φύλων, επιδεικνύοντας δέσμευση και συγκεκριμένη δράση με τους εργαζόμενους,
τους επενδυτές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.
Κατανόηση των τρεχουσών επιδόσεων της εταιρείας σχετικά με την ισότητα των
φύλων, μέσω της εύκολης χρήσης του Εργαλείου ανάλυσης του χάσματος των φύλων
για τις αρχές της γυναικείας ενδυνάμωσης.
Συμμετοχή σε εξειδικευμένες ευκαιρίες μάθησης.
Δημιουργία ενός δικτύου συνεργατών, εμπειρογνωμόνων και στοιχείων του ΟΗΕ για
την υποστήριξη της στρατηγικής ισότητας των φύλων της εταιρείας σας.
Εκτίμηση των γυναικών που οδηγούν την επιτυχία της εταιρείας σας, συμβάλλοντας
άμεσα στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Καλή Πρακτική 2: 17 ΗΜΕΡΕΣ / 17 ΣΒΑ
Περιγραφή Οργανισμού: Η Corpo Nacional de Escutas (CNE) (Εθνικός Φορέας Προσκόπων )
είναι ο μεγαλύτερος Οργανισμός Νέων στην Πορτογαλία. Το CNE είναι ένας μη
κερδοσκοπικός, μη πολιτικός και μη κυβερνητικός σύλλογος νέων, που στοχεύει στην
ολοκληρωμένη εκπαίδευση των νέων, με βάση τη μέθοδο που δημιούργησε ο Baden Powell
και τον εθελοντισμό των μελών του. Το CNE υλοποιείται σε περίπου 1.100 τοπικούς ομίλων
σε όλους τους δήμους της ηπειρωτικής επικράτειας και τις αυτόνομες περιοχές των Αζορών
και της Μαδέρας, με ένα δίκτυο κινούμενων σχεδίων και εδαφικού συντονισμού που
υποστηρίζεται από μισές κεντρικές και περιφερειακές δομές, έχοντας ως εθνικό στέλεχος το
κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διασφαλίζει τη διαχείριση και την εφαρμογή των
γενικών και τομεακών πολιτικών της CNE.
Σύνοψη καλών πρακτικών: Είναι σημαντικό να μην χάσετε την ελπίδα και να συνεχίσετε να
πραγματοποιείτε τις καλές πράξεις που χαρακτηρίζουν τόσο πολύ τους προσκόπους. Έτσι, η
Εθνική Ομάδα ΣΒΑ της Εθνικής Γραμματείας Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας εγκαινιάζει
την πρώτη πρόκληση της πρωτοβουλίας 17 ημερών, 17 ΣΒΑ. Για 17 ημέρες, καθένας από
τους ΣΒΑ γιορτάζεται, καλώντας όλους τους προσκόπους να αναλάβουν δράση για
λογαριασμό του ίδιου, προσφέροντας τρεις προτάσεις. Στην πραγματικότητα, και επειδή "Η
ακρόαση είναι γιος της Πορτογαλίας και καλός πολίτης", όλες οι προκλήσεις που ξεκίνησαν
πρέπει να εκπληρωθούν στο σπίτι, δεδομένης της έκτακτης κατάστασης που βιώνουμε και
των συστάσεων των πορτογαλικών αρχών.
Ομάδα Στόχος: Νέοι και ενήλικες από την κοινότητα των προσκόπων.
Στόχος: Ευαισθητοποίηση και Κινητοποίηση. Αυτή η πρωτοβουλία δεν στοχεύει μόνο στην
ευαισθητοποίηση των προσκόπων στη σημασία των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), αλλά
και στην ενθάρρυνση όλων να δράσουν για την εκπλήρωση της Ατζέντας του 2030 των
Ηνωμένων Εθνών.

Αποτελέσματα: Ακόμη και αυτές τις δύσκολες μέρες στο σπίτι, αυτή η πρόκληση ξεκίνησε.
Για 17 ημέρες, κάθε ΣΒΑ γιορτάζεται, καλώντας όλους τους προσκόπους να
πραγματοποιήσουν μια δράση για λογαριασμό του ίδιου, προσφέροντας τρεις προτάσεις την
ημέρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ευαισθητοποίηση των νέων για τον ενεργό ρόλο τους
ως πολίτες για βιώσιμη ανάπτυξη ακόμη και από το σπίτι τους.

Καλές Πρακτικές 3: “ODS em Ação”
Περιγραφή Οργανισμού: Το "ODS em Ação" είναι μια πρωτοβουλία της AMI - Assistência
Médica Internacional (Ιατρική Διεθνής Βοήθεια), σε συνεργασία με το ίδρυμα Help Images Ένωση για την Προώθηση και Υποστήριξη της Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και χρηματοδοτείται
από το Camões - Ινστιτούτο Συνεργασίας και Γλωσσομάθειας. Η I.P. AMI είναι μια
πορτογαλική ΜΚΟ που δημιουργήθηκε για να παρεμβαίνει σε καταστάσεις ανθρωπιστικής
κρίσης παγκοσμίως. Εκτός από τις διεθνείς ιατρικές αποστολές, το 1995 η οργάνωση
ξεκίνησε ένα πρόγραμμα κοινωνικής υποστήριξης για άστεγες και άπορες οικογένειες στην
πορτογαλική επικράτεια: το "Porta Amiga".
Σύνοψη Έργου: Αυτή η πρωτοβουλία, η οποία ξεκίνησε την παραμονή της Παγκόσμιας
Ημέρας Δράσης για τους ΣΒΑ, έρχεται ως αποτέλεσμα ενημερωτικών συνεδριών που
αναπτύσσει η AMI εδώ και πολλά χρόνια, σε εθνικά σχολεία πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με στόχο την ενημέρωση των μαθητών για το περιβάλλον
κοινωνικής πραγματικότητας και τις αναπτυξιακές ανισότητες στον κόσμο. Από το 2015, οι
συνεδρίες απευθύνονται ειδικά σε μαθητές της 9ης τάξης, στο πλαίσιο του κλάδου της
Γεωγραφίας, και αφορούν τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (ΑΣΧ) που
καθορίστηκαν έως το 2015 και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) έως το 2030. Σε
δεύτερη φάση, πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια με μαθητές μεταξύ Οκτωβρίου 2018 και
Μαΐου 2019, ανάλογα με τα αιτήματα των σχολείων. Αυτές οι δυναμικές συνεδρίες
διήρκησαν 90 λεπτά για ομάδες με μέγιστο μέγεθος 60 μαθητές. Για το σκοπό αυτό,
χρησιμοποιήθηκε ένα πακέτο υλικών Εκπαίδευσης για Ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης
μιας παρουσίασης PowerPoint και μιας ενημερωτικής ταινίας για τους ΣΒΑ, που
δημιουργήθηκε στα πορτογαλικά και σε γλώσσα κατάλληλη για νεότερες ηλικιακές ομάδες.
Ομάδα Στόχος: Νέοι μαθητές σχολείων της Πορτογαλίας.
Στόχος: Μέσω αυτού του έργου, η πρόθεση είναι να συμβάλλει για μια πιο ενημερωμένη και
ενεργή κοινωνία στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και του σεβασμού των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Αποτελέσματα: Διάδοση των ΣΒΑ στους νέους της Πορτογαλίας, για να τους κάνουν να
συνειδητοποιήσουν τις προκλήσεις της συνεργασίας για ανάπτυξη και ανθρωπιστική δράση
και να προωθήσουν την ενεργό συμμετοχή του πολίτη, μέσω της ενθάρρυνσης του
εθελοντισμού, με τη διάδοση ευκαιριών εθελοντισμού στις αντίστοιχες περιοχές. Το
διδακτικό υλικό είναι πλέον διαθέσιμο στα σχολεία για νέες χρήσεις από το εκπαιδευτικό
προσωπικό, επιτρέποντας έτσι πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα του περιεχομένου που
παρουσιάζεται.

#YOUth4SDGs
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Βέλτιστες Πρακτικές – Βιώσιμη Ανάπτυξη - (Στόχοι
Βιώσιμης Ανάπτυξης)
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Ο στόχος της πρώτης στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης της Ρουμανίας από το 1999 ήταν να
προωθήσει τη συνεχή βελτίωση και διατήρηση της ευημερίας του πληθυσμού σε συσχέτιση
με τις απαιτήσεις μιας λογικής χρήσης των φυσικών πόρων και τη διατήρηση του
οικοσυστήματος. Αυτή η στρατηγική βασίστηκε στην παραδοχή ότι τα οφέλη της οικονομικής
ανάπτυξης πρέπει να υπερτερούν του κόστους της, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που
σχετίζονται με τη διατήρηση και τη βελτίωση του περιβάλλοντος.
Η ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007 οδήγησε σε αλλαγή των εθνικών
προτεραιοτήτων της Ρουμανίας, η οποία κατέληξε στην Εθνική Στρατηγική Βιώσιμης
Ανάπτυξης της Ρουμανίας-Ορίζοντες 2013-2020-2030. Η Στρατηγική, που υιοθετήθηκε από
τη Ρουμανική Κυβέρνηση στις 12 Νοεμβρίου 2008, επεδίωκε να μειώσει το
κοινωνικοοικονομικό χάσμα έναντι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την
επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης στη Ρουμανία και, κατ' επέκταση, για την επίτευξη των στόχων
της Ατζέντας του 2030, μαζί με τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την
ατζέντα του 2030, αυτή η στρατηγική βασίζεται στους πολίτες και στις ανάγκες των
μελλοντικών γενεών.
Η Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ρουμανίας βασίζεται στην παραδοχή ότι η βιώσιμη
ανάπτυξη απαιτεί μια νοοτροπία η οποία, μόλις υιοθετηθεί από τον πολίτη, θα βοηθήσει στη
δημιουργία μιας πιο δίκαιης κοινωνίας που ορίζεται από: ισορροπία και αλληλεγγύη και την
ικανότητα αντιμετώπισης των αλλαγών που επιφέρουν οι τρέχουσες παγκόσμιες,
περιφερειακές και εθνικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του πληθυσμού.
Η ανησυχία του κράτους για τους πολίτες του και ο σεβασμός των πολιτών για τους
δημόσιους θεσμούς, για τους συνομηλίκους τους, για τις ηθικές αξίες και για την πολιτιστική
και εθνοτική ποικιλομορφία θα οδηγήσουν σε μια βιώσιμη κοινωνία.
Από οικονομικής άποψης, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη οικονομική
ανάπτυξη που θα ωφελήσει τους πολίτες της χώρας. Η οικονομία μιας χώρας συχνά
μετριέται σε αριθμούς που δεν λαμβάνουν υπόψη τις δυνατότητες του κάθε πολίτη. Ο
μετασχηματισμός της οικονομίας σε βιώσιμη και ανταγωνιστική απαιτεί μια νέα προσέγγιση,
βασισμένη στην καινοτομία, την αισιοδοξία και την ανθεκτικότητα των πολιτών. Αυτή η
προσέγγιση θα πρέπει να δημιουργήσει μια επιχειρηματική κουλτούρα στην οποία κάθε
πολίτης θα είναι σε θέση να εκπληρώσει τις δυνατότητές του.
Από κοινωνικής άποψης, είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί μια συνεκτική κοινωνία ικανή
να επωφεληθεί από βελτιώσεις στα συστήματα εκπαίδευσης και υγειονομικής περίθαλψης,
τη μείωση της ανισότητας μεταξύ των φύλων και το χάσμα μεταξύ αστικών και αγροτικών
περιοχών. Αυτό θα οδηγήσει στην προώθηση μιας πιο ανοιχτής κοινωνίας, στην οποία οι

πολίτες θα αισθάνονται ότι τους εκτιμάει και τους υποστηρίζει. Για να επιτευχθεί αυτό, είναι
απαραίτητο να αναπτυχθεί η ανθεκτικότητα του κοινού για να μπορέσουν οι πολίτες να
πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους μέσα σε ένα δίκαιο θεσμικό πλαίσιο. Για να διασφαλιστεί
η βιώσιμη ανάπτυξη σε κοινοτικό επίπεδο, το κράτος πρέπει να παρέχει ένα ευνοϊκό
περιβάλλον για την ενίσχυση του δυναμικού κάθε πολίτη αντιμετωπίζοντας ζητήματα
υγειονομικής περίθαλψης, εκπαίδευσης και εργασιακής δικαιοσύνης. Στόχος είναι η
επίτευξη του υψηλότερου δυνατού επιπέδου ζωής για όλους τους πολίτες. Η ενίσχυση του
κοινωνικού κεφαλαίου, δηλαδή η προώθηση ενός πολιτικού πνεύματος που βασίζεται στην
εμπιστοσύνη μεταξύ των πολιτών, θα ξεκλειδώσει το δυναμικό των πολιτών της Ρουμανίας,
επιτρέποντάς τους να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους.
Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Η
προστασία του περιβάλλοντός μας, είτε είναι φυσικό είτε ανθρωπογενές, είναι ευθύνη του
καθενός, δεδομένων των αμοιβαίων επιπτώσεων μεταξύ ανθρώπων και περιβάλλοντος.
Αυτή η αναγνώριση παρουσιάζει μια ευκαιρία για τους πολίτες να συγκεντρωθούν σε μια
ευγενή επιδίωξη ευαισθητοποιώντας αυτήν την ευθύνη. Η δημιουργία ενός βιώσιμου
ανθρώπινου περιβάλλοντος μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την καλλιέργεια της αίσθησης του
ανήκει και της κοινότητας. Αυτό θα βοηθήσει να μειωθούν τα συναισθήματα μοναξιάς - ένας
παράγοντας κινδύνου που περιορίζει τις δυνατότητες του ατόμου και, κατ' επέκταση, τη
λειτουργία της κοινότητας.
Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης, μια εκδήλωση που διοργανώθηκε από το Υπουργείο
Βιώσιμης Ανάπτυξης στο πλαίσιο της Ρουμανικής Κυβέρνησης, παρουσίασε 7 οργανισμούς
ως αυθεντικούς πρωταθλητές βιώσιμης ανάπτυξης:
1. Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου, μέσω του έργου Geoparcul Ţara Haţegului, ως μοντέλο
πρωταθλητής στον τομέα EQUITY.
2. Το Ascendia, το οποίο δημιούργησε την εκπαιδευτική πλατφόρμα Livresq, ασχολέιται στον
τομέα της ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.
3. Η Romanian Society of Anesthesia and Intensive Care συμμετείχε εξαιρετικά στην επίλυση
της κρίσης του 2020 και συνεχίζει μια πολύ επιτυχημένη δραστηριότητα για σχεδόν μια
δεκαετία στον τομέα της ΥΓΕΙΑΣ.
4. Ο Σύλλογος Ivan Patzaichin - Mila 23 καινοτομεί συνεχώς, αναπτύσσει έργα τοπικής
ανάπτυξης υψηλής εφαρμογής και στρέφει την προσοχή στον τομέα του ΝΕΡΟΥ.
5. Το καινοτόμο σύμπλεγμα Green Energy έχει ένα ολοκληρωμένο όραμα, με αποτελέσματα
όχι μόνο στον οικονομικό τομέα και στην κοινωνική κατασκευή, αλλά και στον τομέα της
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ.
6. Η Kaufland Romania παρουσίασε στον τομέα ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ.
7. Το Δημαρχείο της Κοινότητας Ciugud από την κομητεία Alba είναι πρωτοπόρος στον τρόπο
με τον οποίο υιοθέτησαν την ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης προς όφελος των
πολιτών.
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Καλές Πρακτικές - Βιώσιμη
Ανάπτυξη - (Στόχοι Βιώσιμης
Ανάπτυξης)
Η παρούσα έκθεση αποτελεί μέρος του έργου Empower – learn – led – Expand: YOUth4SDGs changing the rules transforming our world
Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα
περιεχόμενα αυτού του αρχείου απηχούν τις απόψεις των συντακτών του και σε καμία
περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι απηχούν τις απόψεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχει αυτή η δημοσίευση.

Βέλτιστες Πρακτικές – Βιώσιμη Ανάπτυξη - (Στόχοι
Βιώσιμης Ανάπτυξης)
ΣΕΡΒΙΑ
Καλές πρακτικές στην Σερβία στον τομέα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και των Στόχων
Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Καλή Πρακτική 1
Το Κέντρο Ανάπτυξης και Έρευνας "EcoDev" εργάζεται για την ευαισθητοποίηση και την
εκπαίδευση του πληθυσμού στον τομέα του περιβάλλοντος στη Σερβία, φέρνοντας κοντά
άτομα, οργανισμούς, εκπαιδευτικά ιδρύματα και εταιρείες γύρω από την εφαρμογή
προτύπων στο περιβάλλον, και τη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας.
Η διοργάνωση συνεδρίων και συγκεντρώσεων, εργαστηρίων και συμβουλευτικών
συναντήσεων με συμμετέχοντες στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης είναι μερικές από τις
βασικές δραστηριότητες του Eco Dev.

Μερικά από τα αποτελέσματα:
Δραστηριότητες:
α) Παροχή υποστήριξης σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που ασχολούνται με την
προστασία του περιβάλλοντος.
Αυτή η συμβολή αντανακλάται σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρότυπα της ΕΕ,
την οικολογική πιστοποίηση, την εφαρμογή της ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια, τη
σημασία της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την τόνωση της κυκλικής οικονομίας
και τη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας.
β) Ενθαρρύνοντας τις θετικές πτυχές του Οικοτουρισμού μέσω διαφόρων σεμιναρίων,
συνεδρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη δημιουργία μιας πλατφόρμας που θα
παρουσιάσει τη Σερβία στις επόμενες γενιές ως περιβαλλοντικά υπεύθυνο τουριστικό
προορισμό με διατηρημένες φυσικές, πολιτιστικές και ιστορικές αξίες (ανάπτυξη φιλικού
προς το περιβάλλον τουρισμού, διατήρηση φυσικών βιότοπων και αρχαιολογικών
θησαυρών, οικονομικά κέρδη και διατήρηση φυσικών, πολιτιστικών και ιστορικών πόρων,
ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στη φύση και στον πολιτισμό, εκπαίδευση των
επισκεπτών σχετικά με τη σημασία της προστασίας και της διαχείρισης των φυσικών και
προστατευόμενων περιοχών).
γ)Επαρκής διαχείριση απορριμμάτων και ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας Εκπαιδευτική Πλατφόρμα (επιμορφωτικές και διαδραστικές συνεδρίες).

Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι:
- Ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης της νέας γενιάς που θα είναι πιο
περιβαλλοντικά συνειδητή από τις παλαιότερες γενιές.
- Η εύρεση λύσης στο πρόβλημα της υπερβολικής σπατάλης και η επίλυσή του.
- Η ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων, της επαρκής διάταξης, της αποθήκευσης και
της επαναχρησιμοποίηση.
- Η σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε.
Η πρωτοβουλία υλοποιείται ως διαδικτυακά εργαστήρια για μαθητές, δασκάλους και
εμπειρογνώμονες του Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης Έργων - "Eco Dev" σε διάφορα
θέματα που αποτελούν το πεδίο ενδιαφέροντος των μαθητών λυκείου. Τα εργαστήρια
διοργανώνονται δύο ημέρες την εβδομάδα.
Εργαστηριακά θέματα:
- Διαχείριση των αποβλήτων
- Κανόνες διαχείρισης απορριμμάτων
- Κοινωνική επιχειρηματικότητα
- Ομάδες πληθυσμού Ρομά υπό το πρίσμα της διαχείρισης αποβλήτων και της ανάπτυξης της
κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Καλή Πρακτική 2
Ηλεκτρονικός οδηγός EcoVirtour μέσω οικολογικών προορισμών στη Σερβία
Ο ηλεκτρονικός οδηγός EcoVirtour μέσω οικολογικών προορισμών στη Σερβία είναι μια
μοναδική εικονική οικολογική περιήγηση σε προστατευόμενες περιοχές της Σερβίας. Ο
ηλεκτρονικός οδηγός αποτελείται από μια παρουσίαση στο Διαδίκτυο και μια εφαρμογή
android (μπορείτε να την κατεβάσετε δωρεάν με σάρωση του κωδικού QR).
Το έργο στοχεύει να ενώσει όλα τα στοιχεία του βιώσιμου τουρισμού και του
οικοτουρισμού: βιώσιμη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, προστασία του
περιβάλλοντος, προστασία και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ζωής των
ντόπιων ενώ παράλληλα ενθαρρύνει την οικονομική τους ευημερία βάσει παγκόσμιων
κριτηρίων βιώσιμου τουρισμού.
Αποτελέσματα Έργου:
- Διαδικτυακή παρουσίαση με οκτώ περιοχές υπό προστασία στη Σερβία: 4 εθνικά πάρκα
(Fruška Gora, Kopaonik, Tara, erdap), 2 ειδικά καταφύγια της φύσης (Zasavica και Uvac), ένα
τοπίο εξαιρετικών χαρακτηριστικών (Vlasina), ένα φυσικό μνημείο (Πόλη του Διαβόλου).
Το έργο συνέβαλε στην προώθηση προστατευόμενων περιοχών, ενθαρρύνοντας εγχώριους
και ξένους τουρίστες να επιλέξουν τέτοιους προορισμούς διακοπών, μαθαίνοντας για τις

φυσικές και πολιτιστικές αξίες μιας συγκεκριμένης περιοχής και τρόπους προστασίας του
περιβάλλοντος. Έργο που υποστηρίζεται από το ίδρυμα Telenor.

Καλή Πρακτική 3
Περιβαλλοντική εκπαίδευση - Γέφυρα για βιώσιμη ανάπτυξη της διασυνοριακής περιοχής
(Σύνδεσμος: εδώ)
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg IPA-CBC της ΕΕ (Interreg-IPA CBC
Bulgaria-Serbia 2014- 2020, CB007.2.32.151)
Στις αρχές του 2020, η Ένωση Πολιτών PLANT, ως εταίρος, ξεκίνησε την υλοποίηση του έργου
"Περιβαλλοντική εκπαίδευση - Γέφυρα για βιώσιμη ανάπτυξη της διασυνοριακής περιοχής".
Ο συντονιστής του έργου είναι η Διεύθυνση του Φυσικού Πάρκου Vitosha της Σόφια της
Βουλγαρίας, ενώ άλλος ένας εταίρος είναι η "Open Door" από το Pernik της Βουλγαρίας.
Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι:
- Δημιουργία ικανοτήτων και ευκαιριών για περιβαλλοντική εκπαίδευση στη διασυνοριακή
περιοχή.
- Προώθηση περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης,
ενδεχόμενης δράσης μέσω της εκπαίδευσης.

υπεύθυνης

συμπεριφοράς

και

- Δημιουργία σύνδεσης με το περιβάλλον και αλλαγή της αντίληψης που έχουν οι νέοι για
αυτό.

Αποτελέσματα έργου:
Εγχειρίδιο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (LINK)
Μια ταινία για μαθητές προσχολικής και δημοτικής εκπαίδευσης (LINK)

Καλή Πρακτική 4
Μια πλατφόρμα για γενικό κοινωνικό διάλογο για τη βιώσιμη ανάπτυξη (https://sdgs4all.rs/)
Η πλατφόρμα «ΣΒΑ για όλους» υποστηρίζεται από την Ελβετική Κυβέρνηση και τη Γερμανική
Αναπτυξιακή Συνεργασία και υλοποιείται από την GIZ, στο πλαίσιο του προγράμματος
«Δημόσια Οικονομική Μεταρρύθμιση - Ατζέντα 2030» και εγκαινιάστηκε στη διάσκεψη που
πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαρτίου 2020, στο Βελιγράδι.
Η πλατφόρμα «ΣΒΑ για όλους» επιτρέπει μια ευρεία συζήτηση μεταξύ των μη κρατικών
φορέων της Σερβίας, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, του εταιρικού
τομέα, της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και
των πολιτών, σχετικά με την ευθυγράμμιση των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της Σερβίας
στους στόχους της Ατζέντας 2030 για βιώσιμη ανάπτυξη. Εκτός από τον διάλογο σε όλη την

κοινωνία σε εθνικό επίπεδο, η Πλατφόρμα θα είναι ενεργή σε τοπικό επίπεδο, σε 10 δήμους,
αναγνωρίζοντας την ανάγκη τοπικής προσαρμογής των ΣΒΑ και διασφάλισης της επίτευξης
των προσδιορισμένων επιτόπιων εθνικών προτεραιοτήτων ανάπτυξης.
Η δομή της πλατφόρμας αντικατοπτρίζει τρεις διαστάσεις βιώσιμης ανάπτυξης: κοινωνική,
οικονομική και περιβαλλοντική (ως 3 πυλώνες), αλλά με ολοκληρωμένο τρόπο. Κάθε
υπεύθυνος συντονιστής πυλώνων, μια αξιόπιστη σερβική οργάνωση της κοινωνίας των
πολιτών, που επιλέγεται μέσω μιας δημόσιας και διαφανούς διαδικασίας διαχειρίζεται έναν
πυλώνα.
Οι βασικοί στόχοι της πλατφόρμας είναι οι εξής:
Διευκόλυνση του διαλόγου: Καθιέρωση διαλόγου σε όλη την κοινωνία για τον καθορισμό και
την εφαρμογή προτεραιοτήτων πολιτικής που σχετίζονται με τους ΣΒΑ και πρόσβαση σε
ανοιχτό χώρο για συζήτηση και οικοδόμηση συναίνεσης με τους υπεύθυνους λήψης
αποφάσεων σε διαφορετικά επίπεδα.
Ευαισθητοποίηση: Ευαισθητοποίηση και ανάπτυξη γνώσεων σχετικά με τους ΣΒΑ σε
διάφορα τμήματα της σερβικής κοινωνίας και μεταξύ του διαφόρου κοινού.
Αξιοποίηση και σύνδεση δικτύων: Σύνδεση των υφιστάμενων δικτύων της κοινωνίας των
πολιτών και άλλων μη κρατικών φορέων και παροχή χώρου για διατομεακό διάλογο και
υποστήριξη της συναίνεσης μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων φορέων.
Προώθηση της αμοιβαίας μάθησης και ανταλλαγής γνώσεων: Ενίσχυση του ρόλου διάδοσης
της γνώσης των μη κρατικών φορέων και διευκόλυνση της αμοιβαίας μάθησης και
ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ επιχειρήσεων, επαγγελματικών ενώσεων, ερευνητικών
οργανισμών και διεθνών παραγόντων.
Βελτίωση της παρακολούθησης και της ανάληψης ευθυνών: Για την υποστήριξη της
παρακολούθησης και της ανάληψης ευθυνών με τη συλλογή, συστηματοποίηση και παροχή
δεδομένων για την εφαρμογή των ΣΒΑ.
Έκκληση για δράση: Για να ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των ενδιαφερομένων και του
ευρύτερου κοινού κατά την εφαρμογή της Ατζέντας του 2030 στη Σερβία, η πλατφόρμα θα
ανοίξει διάφορους διαύλους για ενεργή συμμετοχή στη συζήτηση για το μέλλον της Σερβίας.

