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Stowarzyszenie Wspierania Działań Młodzieży

Cz-Art:

- działa w Częstochowie od 2010 roku

- założone przez kilka osób zajmujących się 
projektami europejskimi, m.in. Wolontariatem 
Europejskim (EVS)

- realizuje edukację rozwojową (globalną) poprzez 
udział w projektach międzynarodowych i 
inicjatywy lokalne

- wspiera lokalne  i międzynarodowe działania 
młodzieży w ramach tzw. edukacji nieformalnej

Strona internetowa: http://czart.org/

https://www.facebook.com/stowarzyszenieczart

Youth 4 Earth- Młodzi dla świata

- międzynarodowy projekt współfinansowany z 
funduszy UE i Miasta Częstochowy 

- realizowany jednocześnie w Polsce, Chorwacji i 
Włoszech przez 6 organizacji, 2013-2016

- poświęcony edukacji globalnej, 7. Milenijnemu 
Celowi Rozwoju – zrównoważony rozwój

- skierowany do dzieci (3-14 lat) i młodzieży (15-24 lata)

- główne działania: warsztaty w szkołach podstawowych 
i przedszkolach, edukacja nieformalna młodzieży, 
powstanie Centrum Edukacji Globalnej, 
międzynarodowe wymiany młodzieży, warsztaty 
międzynarodowe, imprezy publiczne z udziałem gości 
z Burkina Faso.

https://www.facebook.com/youth4earthpoland

http://czart.org/
https://www.facebook.com/stowarzyszenieczart
https://www.facebook.com/youth4earthpoland


Milenijne Cele 
Rozwoju

W 2000 roku Szczyt Milenijny Organizacji Narodów 
Zjednoczonych zdefiniował Milenijne Cele Rozwoju, 
które powinny zostać osiągnięte do 2015 roku. 

Można wśród nich wyróżnić:

1. Wyeliminowanie skrajnego ubóstwa i głodu
Zmniejszenie o połowy liczby ludzi, których dochód 
nie przekracza 1 dolara dziennie

2. Zapewnienie powszechnego nauczania na 
poziomie podstawowym
Zapewnienie wszystkim możliwości ukończenia 
pełnego cyklu nauki na poziomie podstawowym

3. Promowanie równości płci i awansu 
społecznego kobiet
Wyeliminowanie do 2015 nierównego dostępu płci do 
wszystkich szczebli edukacji

4. Ograniczenie umieralności dzieci
Zmniejszenie o 2/3 wskaźnika umieralności dzieci w 
wieku do 5 lat

5. Poprawienie opieki zdrowotnej nad matkami
Zmniejszenie o 3/4 wskaźnika umieralności matek

6. Ograniczenie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS, malarii i 
innych chorób
Powstrzymanie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS, ograniczenie 
liczby nowych zakażeń

7. Stosowanie zrównoważonych metod gospodarowania 
zasobami naturalnymi
- uwzględnienie zasady zrównoważonego rozwoju w krajowych 
strategiach
- stosowanie metod hamujących ubożenie zasobów środowiska 
naturalnego
- zmniejszenie o połowę liczby ludzi pozbawionych dostępu do 
czystej pitnej wody
- do 2020 roku poprawa warunków życia 100 milionów 
mieszkańców slumsów

8. Stworzenie globalnego partnerskiego porozumienia na 
rzecz rozwoju.
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Definicja zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój to taki, który zaspokaja potrzeby obecne, 
nie zagrażając możliwościom zaspokojenia potrzeb rozwoju przyszłych pokoleń.

W Konstytucji RP idea zrównoważonego rozwoju 
jest zapisana w wielu artykułach:

*Art. 5 „Rzeczypospolita Polska (…) strzeże 
dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę 
środowiska, kierując się zasadą 
zrównoważonego rozwoju”

*Art. 86 „Każdy jest zobowiązany do dbałości o 
stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za 
spowodowane przez siebie jego pogorszenie 
(…)”.

Z takiego brzmienia wynika, iż idea 
zrównoważonego rozwoju oraz ochrony 
środowiska stanowi obowiązek nałożony przez 
Państwo na siebie oraz na wszystkich obywateli.



Karta Ziemi (fragmenty)

• Znajdujemy się w krytycznym momencie historii Ziemi; w 
czasie, w którym ludzkość musi wybrać swoją przyszłość. 
Chcąc się rozwijać, musimy dostrzec, iż pomimo całej 
różnorodności form życia i kultur, stanowimy jedną ludzką 
rodzinę i jedną ziemską społeczność o wspólnym losie.

• Ludzkość jest częścią ogromnego, rozwijającego się 
wszechświata. Ziemia, nasz dom, stanowi wyjątkową, tętniącą 
życiem wspólnotę.

• Dominujące wzorce produkcji i konsumpcji powodują 
spustoszenia w środowisku, uszczuplanie surowców oraz 
masowe wymieranie gatunków. Korzyści płynące z rozwoju nie 
są dzielone sprawiedliwie; pogłębia się przepaść pomiędzy 
bogatymi i biednymi. Bezprecedensowy wzrost ludzkiej 
populacji przeciążył systemy ekologiczne i społeczne. 
Zagrożone są podstawy globalnego bezpieczeństwa. Trendy te 
są niebezpieczne, ale nie są one nieuniknione.



Edukacja dla zrównoważonego rozwoju 

W 2002 Zgromadzenie Ogólne NZ ustanowiło 2005-2014 Dekadą Edukacji dla 
Zrównoważonego Rozwoju, nazywaną także Dekadą Zmiany.

Jej zadaniem jest propagowanie zrównoważonych zachowań, inspirowanie 
krytycznego i twórczego myślenia, pozwalającego znaleźć rozwiązanie problemów 
uniemożliwiających trwały rozwój.

EZR obejmuje nie tylko tematykę środowiskową, ale także: prawa człowieka, 
rozwiązywanie konfliktów, dobre rządy, gospodarkę, kulturę i sztukę.



Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju
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Story of stuff … Uff

Story of stuff. 

Historia rzeczy. 23 min
http://www.youtube.com/watch?v=waXLd93bYvk 

Story of solutions. 

Historia rozwiązań. 9 min
http://www.youtube.com/watch?v=cpkRvc-sOKk

Story of change.

Historia zmiany. 7 min
http://www.youtube.com/watch?v=oIQdYXCKUv0 

http://www.youtube.com/watch?v=waXLd93bYvk
http://www.youtube.com/watch?v=cpkRvc-sOKk
http://www.youtube.com/watch?v=oIQdYXCKUv0


Za i przeciw - debata

Pytanie: 

Czy mamy wpływ na 
stan środowiska, 
rozwój społeczny i 
globalną ekonomię?

Społeczeństwo: 

- Prawa człowieka

- Równość płci

- Styl życia

- Ubóstwo, bezrobocie 

- Inne: …………………

Środowisko: 

- Energia, woda

- Inne zasoby naturalne

- Bioróżnorodność

- Rolnictwo

Gospodarka:

- Konsumpcja, produkcja

- Transport

- Odpowiedzialność przedsiębiorstw

- Inne:………….


