
нашият свят

нашето достойнство

нашето бъдеще

2015
Европейска година 
за развитие

Достойнство:  
край на бедността и 

борба с неравенствата

Хората: 

здраве, знания и включване 

на жените и децата.

Благоден-

ствие: 

силна, 

влючваща и 

трансформи

раща 

икономика

опазване на 

нашите 

екосистеми 

за всички 

общества и за 

нашите деца

Планетата:

Справедливост: сигурност, 

мир и силни институцииПартньорство: 

глобална солидарност 

за устойчиво 

развитие 

Цели за 
устойчиво 
развитие

1. Ликвидиране на бедността
2. Подобряване на изхранването чрез 
устойчиво земеделие
3. Здраве и добруване за всички, във всички възрасти
4. Качествено образование за всички, за цял живот
5. Равенство и овластяване на жените
6. Достъп до вода и добри санитарни условия
7. Достъп до модерни енергийни източници
8. Устойчив икономически растеж, заетост и достоен труд за всички
9. Подкрепа за устойчива индустриализация и иновации
10. Намаляване на неравенството в страните и между тях
11. Градовете и селищата да са включващи, сигурни и устойчиви
12. Устойчиво потребление и производство
13. Незабавни действия срещу климатичните промени
14. Устойчиво използване на световните водни ресурси
15. Поддържане на екосистемите и на биологичното разнообразие
16. Мирни, включващи и отговорни общества за устойчиво развитие
17. Глобално партньорство за устойчиво развитие



 Забравил си да 
изгасиш лампата. 
Пропусни един ход

Ти се храниш 
с местни зеленчуци. 

Мини напред 
две полета.

Оставил си зареждащото 
за мобилния телефон 

включено. 
Върни се две полета.

Отиваш на 
училище с колело 
вместо с кола. 

Карай към поле 19

Вземаш душ 
вместо вана. 
Мини напред 
едно поле.

Използваш 
възобновяема 

енергия у дома. 
Мини напред 
две полета.

Вземаш влака 
вместо самолет. 

Хвърли още 
веднъж. 

Домът ти не 
е добре изолиран.

Пропусни едно 
хвърляне.

Ти рециклираш 
боклука. 

Хвърли още 
веднъж.

Енергията на 
вятъра ти дава 
тласък. Премини 

напред през 
две полета

Студено е. 
Пускаш отоплението
вместо да облечеш 
пуловер. Върни се 
назад три полета.

Приел си пластмасова 
торбичка за пазаруване. 

Върни се две 
полета назад.
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Ти си засадил няколко дръвчета! 
Премини направо на поле номер 14


