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Какво трябва да постигне светът до 2030 година?
• Да се изпълнят поетите ангажименти за оказване на официална помощ за развитие.
• Да се постигне облекчаване на бремето на дълга на бедните държави.
• Да се приемат и реализират режими за стимулиране на инвестициите в най-слабо 
развитите страни.
• Да се укрепва сътрудничеството Север-Юг, Юг-Юг и тристранното 
сътрудничество по въпросите на технологичния обмен.
• Да се съдейства за разработване на екологично чисти технологии.
• Да се съдейства за свободна от дискриминация световна търговска система.
• Да се укрепва глобалната макроикономическа стабилност.
• Да се развива глобалното партньорство в интерес на устойчивото развитие.

Една успешна програма за устойчиво развитие изисква партньорство между 
правителствата, частния сектор и гражданското общество. Това приобщаващо 
партньорство трябва да се осъществява на глобално, регионално, национално и 
местно ниво. То трябва да е изградено върху обща визия и общи цели, върху принципи и 
ценности, които поставят хората и планетата в центъра на усилията.
Необходими са спешни действия, за да се мобилизират трилиони долари от частни 
ресурси за постигане на целите на устойчивото развитие. Необходими са дългосрочни 
инвестиции в критични сектори, включително и преки чуждестранни инвестиции, 
особено в развиващите се страни. Критичните сектори включват устойчива 
енергетика, инфраструктура и транспорт, както и информационните и 
комуникационни технологии. Публичният сектор ще трябва да създаде ясна посока на 
намеса. Държавата трябва да осигури контрол, мониторинг, да създаде по-добра среда 
за привличане на инвестиции и за засилване на устойчивото развитие. 

Факти и данни:
• Официалната помощ за развитие е на рекордно високо равнище през 2014 г., 135,2 
млрд. щатски долара.
• 79% от вноса от развиващите се страни е достигнал развитите държави без да 
бъде облаган с мита.
• Бремето на дълга в развиващите се страни остава стабилно, на равнище около 3% 
от приходите от износа.
• Броят на потребителите на интернет в Африка е почти удвоен през последните 
четири години.
• 30 процента от младежите в света са активни онлайн през последните пет години.
• За съжаление повече от 4 млрд. души не използват интернет, а 90% от тях са от 
развиващите се страни.



Занимание „Китайски пръчици”

Цел на занятието:
Да се покаже важността на творческото мислене, за да излезем с "печелившо и за двете 
страни" решение.

Подготовка: 
- С помощта на дълга лента направете права линия в средата на стаята.
- Кажете на участниците да си намерят партньор – и да застанат един срещу друг, така че 
линията да е между тях.
- Инструктирайте участниците да сложат ръцете си пред себе си (на нивото на гръдния 
кош) с разтворени длани и с лице към партньора си.
- Сложете една клечка за храна между дланите на  всеки един от участниците – дланите, 
сочещи към партньора, трябва да запазят пръчките от падане. 
- Подчертайте, че всички имат мисията да постигнат една и съща цел.

Внимание: 

И двамата участници, стоящи един срещу друг, трябва да бъдат на разстояние един от друг 
на дължината на една пръчица.

Указания за провеждане на играта:
Кажете на участниците, че това е невербална игра и че никой няма право да говори.
Кажете на участниците, че имат 3 минути да завършат мисията. Мисията им е да 
преминат линията и да стигнат от другата й страна.
След 3 минути сложете край на играта.

Дискусия:
Съберете участниците в кръг и ги попитайте за впечатленията им от занятието.
- Изпълнихте ли мисията си? Защо? Как?
- Доволни ли сте от резултатите на играта?
- Каква според вас беше целта на занятието?
- Има ли някой ранен?
- Помислихме ли за сътрудничество и взаимопомощ или само за съревнование? Защо?

Накрая обяснете на участниците, че играта е с цел сътрудничество, помагайки един на друг 
да изпълнят мисията си. Инструкцията беше, че те имат мисия, а не, че трябва да 
постигнат целта си за сметка на другия. Споделете с тях, че по време на конфликтни 
ситуации имаме склонността да гледаме на целите си като на противоположни и 
конфликтни.

Проучване на „Евробарометър“ от 2013 г. даде изненадващи  резултати, що се отнася до 

мнението на гражданите на Европейския съюз за развитието. Над 80 % смятат, че помощта 

за развитие е важна, а според 60 % трябва да предоставяме повече помощ. Две трети са на 

мнение, че борбата с бедността в развиващите се страни трябва да бъде един от 

основните приоритети на Европейския съюз.


