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ГЛОБАЛНО ОТГОВОРНИ

МИКЦ „Младежка зона -
активни и креативни“

МИНИСТЕРСТВО
НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Защо празнуваме 12-ти август?
На 17 декември 1999 година, с резо-
люция 54/120, Общото събрание на 
ООН обявява 12 август за Междуна-
роден ден на младежта, като препо-
ръчва на този ден да бъдат организи-
рани публични събития и инициативи. 
В световен мащаб денят се отбелязва 
от 2000 година, а в България - от 2007 
година. В България на национално 
ниво Министерството на младежта и 
спорта насърчава провеждането на 
младежки инициативи на този ден. 

А защо обвързваме 12-ти август 
тази година с Глобалната отго-
ворност и Целите за устойчиво 
развитие?
Според препоръките на ООН, таз-
годишното честване на 12-ти август 
трябва да мине под наслов “Youth 
Building Peace / Младите изграждат 
мира” и да бъде фокусирано върху 
17-те цели за устойчиво развитие на 
ООН и по-конкретно 16-та цел: „На-
сърчаване на мирни и приобщаващи 
общества”, както и ролята на млади-

те хора за изпълнението на целите, 
повишаване на осведомеността за 
тях и техният принос към предотвра-
тяване и разрешаване на конфликти.

Какво представлява МИКЦ „Мла-
дежка зона - активни и креативни?
МИКЦ „Младежка зона - активни и 
креативни” Пловдив е част от мре-
жата от младежки инфомормацион-
но-консултантски центрове, финан-
сирана от Национална програма за 
младежта (2016 - 2020) на Министер-
ство на младежта и спорта и се до-
макинства от Асоциация „Голям брат 
Голяма сестра - България”. Центърът 
предоставя безвъзмездно консул-
тантски, обучителни, информацион-
ни услуги на младежи на възраст от 
15 до 29 г. на територията на град 
Пловдив и на община Марица, част 
от област Пловдив. В рамките на Цен-
търа се отбелязва Международният 
ден на младежта - 12-ти август.

Допълнителна информация  
за Целите
На английски език -
https://sustainabledevelopment.un.org
http://globalresponsibility.eu

На български език -
http://news.unabg.org/tag/tseli-za-

ustoychivo-razvitie



Как възникват 17-те Цели
за устойчиво развитие?

През септември 2015 година Общото 

събрание на ООН приема Целите за 

устойчиво развитие (SDGs). Те пред-

ставляват набор от цели, свързани с 

бъдещото международно развитие 

за периода 2016-2030 година. Изгра-

дени са на базата на Целите на хи-

лядолетието за развитие (ЦХР), които 
са 8 на брой, приети са през декем-
ври 2000 година, трябва да бъдат из-
пълнени до 2015 година, а действието 
им се ограничава до глобалния Юг. 
За разлика от Целите на хилядолетие-
то за развитие, новоприетите Цели за 
устойчиво развитие са универсални, 
със срок до 2030 година и се състо-
ят от 17 цели, 169 задачи и около 300 
показателя.

Кои са 17-те Цели за устойчиво развитие на ООН?

МЛАДЕЖКИ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР
„МЛАДЕЖКА ЗОНА - АКТИВНИ И КРЕАТИВНИ” ПЛОВДИВ

Изкореняване на бедността 
повсеместно и във всички 
нейни форми.

Премахване на глада, пости-
гане на сигурност на храната 
и по-качествено хранене и 
насърчаване на устойчиво 
селско стопанство.

Постигане на равенство 
между половете и овлас-
тяване на всички жени и 
девойки.

Осигуряване на достъпност и 
устойчиво стопанисване на 
водоснабдяването и канали-
зацията за всички.

Осигуряване на здраво-
словен начин на живот и сти-
мулиране на благосъстоя-
нието за всички във всички 
възрасти.

Осигуряване на приобщава-
що и равностойно качестве-
но образование и стимулира-
не на възможностите за учене 
на всички през целия живот.

Гарантиране на достъп до 
финансово достъпна, на-
деждна, устойчива и съвре-
менна енергия за всички.

Насърчаване на постоянен, 
приобщаващ и устойчив 
икономически растеж, пълна 
и продуктивна заетост и дос-
тоен труд за всички.

Изграждане на гъвкава ин-
фраструктура, насърчаване 
на приобщаваща и устой-
чива индустриализация и 
стимулиране на иновациите.

Намаляване на неравно- 
поставеността във и между 
страните.

Укрепване на средствата за 
изпълнение и обновяване на 
глобалното партньорство за 
устойчиво развитие.

ПАРТНЬОРСТВА 
ЗА ЦЕЛИТЕ

Предприемане на спеш-
ни действия за борба с 
климатичните промени и 
въздействието им.

Съхранение и устойчиво 
ползване на океаните, море-
тата и морските ресурси за 
устойчиво развитие.

Трансформиране на гра-
довете и населените места 
в приобщаващи, безопас-
ни, стабилни и устойчиви 
центрове.

Осигуряване на устойчиви 
модели на потребление и 
производство.

Запазване, възстановяване и 
стимулиране на устойчивото 
ползване на сухоземните 
екосистеми, устойчиво сто-
панисване на горите, борба 
с опустиняването и преуста-
новяване на деградацията 
на почвата и пристъпване 
към регенерирането й, как-
то и прекъсване на загубата 
на биоразнообразието.

Насърчаване на мирни и 
приобщаващи общества за 
устойчиво развитие, осигуря-
ване на достъп до правосъ-
дие за всеки и изграждане 
на ефективни, отговорни и 
приобщаващи институции на 
всички нива.


