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We wrześniu 2019 r., 193 państwa członkowskie Organizacji Narodów 
Zjednoczonych przyjęły Agendę na rzecz Zrównoważonego Rozwoju  - Agendę 
2030. Jest to ambitny plan, służący transformacji w pięciu najważniejszych 
obszarach: planeta, ludzie, pokój, dobrobyt i partnerstwo. 

Agenda 2030 to 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz 169 zadań
do realizacji. Cele zawierają wizję rozwoju świata oraz ukierunkowują działania 
oraz współpracę międzynarodową na rzecz realizacji zrównoważonego rozwoju. 

Zrównoważony rozwój według Agendy 2030 to wielosektorowe partnerstwo, 
obejmujące ogrom zagadnień całego globu, takich jak: zmiany klimatu, ochronę 
zasobów i ekosystemów, sprawiedliwość społeczną, edukację i zdrowie, 
bezpieczeństwo, równość płci, migracje, ubóstwo i głód, godną pracę, 
innowacyjność, konsumpcję czy produkcję. 

„Przewodnik po pięciu celach zrównoważonego rozwoju” został stworzony,
by wspierać gminy w realizowaniu założeń Agendy 2030. 

Młodzieżowe strajki klimatyczne są głosem młodego pokolenia całego świata, 
które nie zgadza się z dotychczasowymi działaniami cywilizacyjnymi. Martwią się 
o swoją przyszłość, czyli o kondycję naszej planety za 10, 20 lat. Wszyscy się 
martwimy, dlatego musimy podejmować mądre wybory i odpowiednie 
działania. Mamy ogromne możliwości zarówno technologiczne,  jak i naukowe, 
by naprawić, to, co zostało zaniedbane lub niedopatrzone. Najważniejsze jednak 
są chęci do zmian. Wierzymy, że każdy człowiek chce mieć dobre i szczęśliwe 
życie, więc nie pozostajemy obojętni na głosy młodego mądrego pokolenia. 

Przewodnik po pięciu celach zrównoważonego rozwoju ma nakreślić kierunek 
działań gmin. Pokazuje, co jest ważne dla młodzieży i jakim obszarom należy 
okazać szczególną atencję.

Co to jest Agenda 2030?

W czym może pomóc ten przewodnik?





5.1 Wyeliminować dyskryminację wobec kobiet i dziewcząt we wszystkich formach 
na całym świecie.

5.2 Wyeliminować wszelkie formy przemocy wobec kobiet i dziewcząt w sferze 
publicznej i prywatnej, w tym handel ludźmi, wykorzystywanie seksualne i inne formy 
wyzysku.

5.3 Wyeliminować wszelkie szkodliwe praktyki, takie jak wczesne i przymusowe 
małżeństwa, małżeństwa dzieci, a także okaleczanie żeńskich narządów płciowych.

5.4 Uznać i docenić nieodpłatną opiekę i pracę w domu poprzez zapewnienie 
świadczeń publicznych, infrastruktury, zabezpieczenia społecznego oraz poprzez 
promowanie wspólnej odpowiedzialności w gospodarstwie domowym i rodzinie, 
zgodnie z krajowymi uwarunkowaniami.

5.5 Zapewnić kobietom pełny i efektywny udział oraz równe szanse w pełnieniu funkcji 
przywódczych na wszystkich szczeblach procesu decyzyjnego w życiu politycznym, 
ekonomicznym i publicznym.

5.6 Zapewnić powszechny dostęp do ochrony zdrowia seksualnego i prokreacyjnego 
oraz korzystanie z praw prokreacyjnych, zgodnie z Programem działań 
międzynarodowej konferencji na rzecz ludności i rozwoju (Programme of Ac�on of the 
Interna�onal Conference on Popula�on and Development), Pekińską pla�ormą 
działania (Beijing Pla�orm for Ac�on) i dokumentami końcowymi ich konferencji 
przeglądowych.

5.A Przeprowadzić reformy zapewniające kobietom równe prawa w dostępie 
do zasobów gospodarczych, prawa własności, sprawowania kontroli nad gruntami 
i innym mieniem, dostęp do usług finansowych, prawo dziedziczenia oraz prawo
do korzystania z zasobów naturalnych, zgodnie z prawem krajowym.

5.B Upowszechnić korzystanie z technologii, w szczególności technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych, by przyczyniać się do wzmocnienia pozycji kobiet. 

5.C Przyjąć oraz wzmocnić politykę i skuteczne ustawodawstwo promujące równość 
płci oraz wzmacniające pozycję kobiet i dziewcząt na wszystkich szczeblach.



obalanie
stereotypów
kobiecych

kampania społeczna 
ucząca szacunku

rozpowszechnianie 
idei Agendy 2030

większa dostępność pomocy,
zwłaszcza dla osób stykających

się z przemocą

zwiększenie wymiaru kar
za przemoc seksualną

uświadamianie od
najmłodszych lat

o prawach człowieka

dostosowanie prawa do
potrzeb kobiet nękanych

wzmocnienie poczucia
bezpieczeństwa

ujednolicenie
praw i płac

równe szanse na
wszystkich poziomach
społecznych, zawodowych
rodzinnych dla obu płci





10.1 Do 2030 roku stopniowo osiągać i utrzymywać wzrost dochodu uzyskiwanego 
przez najbiedniejsze 40% populacji na poziomie wyższym niż średnia krajowa.

10.2 Do 2030 roku promować i wzmocnić inkluzję społeczną, gospodarczą i polityczną 
wszystkich ludzi, bez względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie 
etniczne, narodowość, religię lub status ekonomiczny bądź inny.

10.3 Zapewnić równe szanse oraz zmniejszać istniejące nierówności poprzez 
eliminowanie dyskryminujących praw, polityk i praktyk oraz promować odpowiednią 
legislację, polityki i działania w tej dziedzinie.

10.4 Przyjąć polityki, w szczególności fiskalną, ochrony socjalnej i wynagrodzeń 
oraz stopniowo osiągać większą równość.

10.5 Poprawić regulacje i monitorowanie globalnych rynków i instytucji finansowych, 
oraz wzmocnić wdrażanie tych regulacji.

10.6 Wzmocnić reprezentację i głos krajów rozwijających się w procesie decyzyjnym 
w międzynarodowych instytucjach gospodarczych i finansowych, by budować bardziej 
skuteczne, wiarygodne, odpowiedzialne i praworządne instytucje.

10.7 Ułatwiać przemyślaną, bezpieczną, regularną i odpowiedzialną migrację 
oraz przepływ ludzi, w tym poprzez implementację zaplanowanych i dobrze 
zarządzanych polityk migracyjnych.

10.A Wprowadzić w życie zasadę specjalnego i zróżnicowanego traktowania krajów 
rozwijających się, w szczególności tych najmniej rozwiniętych, zgodnie z wytycznymi 
Światowej Organizacji Handlu.

10.B Zapewnić oficjalną pomoc rozwojową (Official Development Assistance) 
i przepływ środków finansowych, w tym bezpośrednie inwestycje zagraniczne 
do krajów najbardziej potrzebujących, w szczególności do państw najmniej 
rozwiniętych, krajów afrykańskich, małych państw wyspiarskich i tych bez dostępu do 
morza, zgodnie z krajowymi planami i programami tych krajów.

10.C Do 2030 roku zmniejszyć koszty transakcyjne zagranicznych przekazów 
pieniężnych do mniej niż 3% i wyeliminować przekazy, których koszty wynoszą więcej 
niż 5%.
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11.1 Do 2030 roku zapewnić wszystkim ludziom dostęp do odpowiednich, 
bezpiecznych i przystępnych cenowo mieszkań oraz podstawowych usług, a także 
poprawić warunki życia w slumsach.

11.2 Do 2030 roku zapewnić wszystkim ludziom dostęp do bezpiecznych, przystępnych 
cenowo i trwałych systemów transportu, podnieść poziom bezpieczeństwa 
na drogach, zwłaszcza poprzez rozwijanie transportu publicznego. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na potrzeby grup wrażliwych, kobiet, dzieci, osób 
niepełnosprawnych i osób starszych.

11.3 Do 2030 roku zwiększyć stopień inkluzji, zapewnić zrównoważoną urbanizację 
i partycypację w zintegrowanym i zrównoważonym planowaniu i gospodarowaniu 
osiedlami ludzkimi we wszystkich krajach.

11.4 Wzmocnić wysiłki na rzecz ochrony i zabezpieczenia światowego dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego.

11.5 Do 2030 roku znacząco zmniejszyć liczbę zgonów w wyniku katastrof naturalnych, 
w tym powodzi oraz zmniejszyć liczbę osób nimi dotkniętych; znacząco obniżyć 
bezpośrednie straty ekonomiczne w stosunku do globalnego PKB, poniesione 
w wyniku katastrof, skupiając się na ochronie osób ubogich i grup szczególnie 
wrażliwych. 

11.6 Do 2030 roku obniżyć niekorzystny wskaźnik negatywnego oddziaływania miasta 
na środowisko per capita, zwracając szczególną uwagę na jakość powietrza 
oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami.

11.7 Do 2030 roku zapewnić łatwy i powszechny dostęp do bezpiecznych i inkluzyjnych 
terenów zielonych i przestrzeni publicznej, szczególnie kobietom, dzieciom, osobom 
starszym i osobom z niepełnosprawnością.

11.A Wspierać korzystne ekonomicznie, społecznie i środowiskowo połączenia 
pomiędzy obszarami miejskimi, podmiejskimi i wiejskimi poprzez wzmocnienie 
krajowego i regionalnego planowania rozwoju.

11.B Do 2020 roku znacząco zwiększyć liczbę miast i osiedli ludzkich korzystających 
z opracowań i wdrażających zintegrowane polityki i plany dążących do zwiększenia 
inkluzji i wydajności wykorzystywania zasobów, łagodzenia skutków i przystosowania 
do zmian klimatycznych, odporności na skutki katastrof. Należy rozwijać i wdrażać 
kompleksowe zarządzanie ryzykiem katastrof na wszystkich poziomach, zgodnie 
z Ramami Działania na Rzecz Ograniczania Ryzyka Katastrof na lata 2015 – 2030 
(Sendai Framework for Disaster Risk Reduc�on 2015- 2030).

11.C Wspierać kraje najmniej rozwinięte, w tym poprzez pomoc finansową 
i techniczną, w budowaniu zrównoważonych i odpornych budynków, wykorzystując 
lokalne materiały.
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13.1 Wzmocnić zdolności adaptacyjne i odporność na zagrożenia klimatyczne 

i katastrofy naturalne we wszystkich krajach.

13.2 Włączyć działania na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym do krajowych 

polityk, strategii i planów.

13.3 Zwiększyć poziom edukacji oraz potencjał ludzki i instytucjonalny, podnieść 

poziom świadomości na temat łagodzenia zmian klimatycznych, adaptacji i skutków 

zmian klimatycznych oraz systemów wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami.

13.A Wywiązać się z zobowiązania państw rozwiniętych będącymi stronami Ramowej 

Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (United Na�ons 

Framework Conven�on on Climate Change) do zmobilizowania 100 miliardów USD 

rocznie do 2020 roku, pochodzących z różnych źródeł, na potrzeby krajów 

rozwijających się na znaczące działania mające łagodzić skutki zmian klimatycznych, 

przejrzysty proces implementacji działań oraz w pełni uruchomić Zielony Funduszu 

Klimatyczny (Green Climate Fund) poprzez jego jak najszybszą kapitalizację.

13.B Promować mechanizmy zwiększające zdolność efektywnego planowania 

i zarządzania w zakresie zmian klimatycznych w krajach najsłabiej rozwiniętych

i małych państwach wyspiarskich, w tym poprzez skupienie uwagi na potrzebach 

kobiet i młodzieży oraz lokalnych i marginalizowanych grupach społecznych.
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16.1 Znacząco zmniejszyć poziom przemocy we wszystkich formach oraz związany 
z nią wskaźnik śmiertelności na całym świecie.

16.2 Wyeliminować nadużycia, wykorzystywanie i handel ludźmi oraz wszelkie formy 
przemocy i tortur wobec dzieci.

16.3 Promować rządy prawa na poziomie krajowym i międzynarodowym 
oraz zapewnić wszystkim równy dostęp do wymiaru sprawiedliwości.

16.4 Do 2030 roku znacząco zmniejszyć nielegalne przepływy finansowe i handel 
bronią; wzmocnić proces odzyskiwania i zwracania skradzionego mienia oraz zwalczać 
wszelkie formy przestępczości zorganizowanej.

16.5 Znacząco zmniejszyć poziom korupcji i łapówkarstwa we wszystkich formach.

16.6 Rozwijać skuteczne, odpowiedzialne i przejrzyste instytucje na wszystkich 
szczeblach.

16.7 Zapewnić elastyczny, inkluzywny, partycypacyjny i reprezentacyjny proces 
podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach.

16.8 Rozszerzyć i wzmocnić udział krajów rozwijających się w światowych instytucjach 
międzynarodowego porządku prawnego.

16.9 Do 2030 roku zapewnić wszystkim tożsamość prawną, w tym rejestrację urodzeń.

16.10 Zapewnić powszechny dostęp do informacji oraz chronić podstawowe wolności, 
zgodnie z krajową legislacją i międzynarodowymi porozumieniami.

16.A Wzmocnić właściwe instytucje krajowe, w tym poprzez współpracę 
międzynarodową oraz budować zdolności na wszystkich szczeblach, w szczególności 
w krajach rozwijających się, na rzecz zapobiegania przemocy oraz zwalczania 
terroryzmu i przestępczości.

16.B Promować i egzekwować prawo niedyskryminujące nikogo oraz polityki na rzecz 
zrównoważonego rozwoju.
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Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu wychodząc na przeciw Młodym, 

zorganizował 25 października 2019 roku warsztaty, w trakcie których uczennice

i uczniowie mieli możliwość przedstawić własną wizję dobrego życia, realizując

Cele Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprosił do współpracy  Fundację 

CRS Res Severa.

W warsztatach wzięli udział uczennice i uczniowie ze szkół: 

     Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu  

     III Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Kantego w Poznaniu

     Interna�onal School of Poznań

     IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu 

W grupach opracowali swoje pomysły na temat pięciu poniższych celów:

Cel 5 Równość Płci

Cel 10 Mniej nierówności

Cel 11 Zrównoważone miasta i społeczności

Cel 13 Działania w dziedzinie klimatu

Cel 16 Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Wszystkie rysunki zamieszczone w niniejszej broszurze wykonane zostały przez młodzież
z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu.


