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Helyi cselekvési terv javaslatok

1. számú melléklet

Fenntartható fejlődési cél
Mindenhol véget vetni a szegénység
összes formájának.

Cselekvési terv javaslat
Ruhagyűjtési akció, iskolai írószerek gyűjtése
rászoruló családok gyerekeinek. PontVelem
SegítsVelem programjaiban való részvétel.

Véget vetni az éhínségnek, elérni az
élelmiszer-biztonságot, fejleszteni az
élelmezést és előmozdítani a
fenntartható mezőgazdaságot.

Tartós élelmiszer gyűjtése és eljuttatása
rászorulóknak, helyi vagy nemzetközi
segélyszervezettel (pl. Máltai Szeretetszolgálat)
együttműködve.

Biztosítani az egészséges életet és
előmozdítani a jóllétet mindenki
számára, minden korosztályban.

Kampány az egészséges életmódért, egész hetes
programsorozat az iskolában.

Biztosítani az átfogó és igazságos
minőségi oktatást és előmozdítani az
egész életen át tartó tanulási
lehetőségeket mindenki számára.

Fenntarthatósági tudásverseny szervezése az
iskolában.

Megvalósítani a nemek közötti
egyenlőséget, valamint segíteni minden
nő és lány felemelkedését.

Színdarab rendezése és eljátszása: Hogy küzdöttek a
magyar nők az egyenjogúságért? (pl.: Hugonnai
Vilma, az első magyar orvosnő)

Biztosítani a fenntartható
vízgazdálkodást, valamint a vízhez és
közegészségügyhöz való hozzáférést
mindenki számára.

Vizes élőhelyek örökbe fogadása, szennyező források
felmérése, megszüntetése. Víztakarékos módszerek
bevezetése az iskolában.

Biztosítani a megfizethető, megbízható,
fenntartható és modern energiát
mindenki számára.

Energia őrjárat megszervezése ez iskolában.
Saját intézményben vagy helyi szinten történő
energiatakarékossági kampány.

Előmozdítani a hosszantartó, átfogó és
fenntartható gazdasági növekedést, a
teljes és eredményes foglalkoztatást,
valamint a méltó munkát mindenki
számára.

Fair trade (méltányos kereskedelemből származó)
termékek megismertetése és népszerűsítése az
iskolában.

Alkalmazkodó infrastruktúrát építeni,
előmozdítani az átfogó és fenntartható
iparosodást, valamint támogatni az
innovációt.

A település infrastruktúrájának felmérése a
fenntarthatóság szempontjából. Javaslattétel a
fenntarthatóbb településért, javaslatcsomag
készítése és átadása a helyi önkormányzatnak.

Globális cél
Csökkenteni az országokon belüli és az
országok közötti egyenlőtlenségeket.

Cselekvési terv javaslat
Kapcsolatfelvétel egy határon túli iskolával.
„Te is más vagy, te sem vagy más” kampány
szervezése az iskolában.

A városokat és településeket
befogadóvá, biztonságossá,
alkalmazkodóvá és fenntarthatóvá
tenni.

Játszóterek, parkok örökbe fogadása,
rendbehozatala, felújítása. Faültetés az
iskolaudvaron vagy a település valamelyik
közterületén. Közösségi kert kialakítása.
Javaslattétel a fenntarthatóbb településért,
javaslatcsomag készítése és átadása a helyi
önkormányzatnak. Részvétel a PontVelem szelektív
hulladékgyűjtési programjában.
Fenntartható divat: ruha/játék csere-bere nap
szervezése azzal a céllal, hogy a megunt vagy kinőtt
holmik új gazdára találhassanak.
NÉBIH Maradék nélkül programjának megvalósítása
az iskolában.

Biztosítani a fenntartható fogyasztási és
termelési szokásokat.

Sürgősen cselekedni a klímaváltozás és
hatásai leküzdése érdekében.

Klímaváltozással kapcsolatos akció vagy kampány
kidolgozása és kivitelezése. Például „Járj gyalog vagy
kerékpárral iskolába!” kampány.

A fenntartható fejlődés érdekében
megőrizni és fenntarthatóan használni
az óceánokat, tengereket és tengeri
erőforrásokat.

Kutató munka: pl. mit tudunk tenni a tengerek és
óceánok túlhalászása ellen vagy hogyan juthat a
Kárpát-medencéből a sós vizekbe a mikroműanyag.

Védeni, visszaállítani és előmozdítani a
földi ökoszisztémák fenntartható
használatát, fenntarthatóan kezelni az
erdőket, leküzdeni az elsivatagosodást,
valamint megfékezni és visszafordítani a
talaj pusztulását és a biodiverzitás
csökkenését.

Élőhelyvédelmi tevékenységek az erdőben,
kertekben, vízparton, iskolaudvarban. Pl.
madárbarát iskolakert kialakítása a Magyar
Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel
együttműködve. Közösségi kert létrehozása városi
környezetben, ahol az állatok jól érzik magukat
(például méheket vonzó növények, „rovarhotel”, kis
tó).
Olyan közösségi programok szervezése, amelyek
erősítik az emberi kapcsolatokat és egy fenntartható
közösség (ebben a közösségben mindenki
egyenrangú) létrehozását célozzák meg.

A fenntartható fejlődés érdekében
előmozdítani a békés és befogadó
társadalmakat, biztosítani a mindenki
számára elérhető igazságszolgáltatást
és minden szinten hatékony,
felelősségre vonható és befogadó
intézményeket létrehozni.
Megerősíteni a végrehajtás módjait és
feléleszteni a fenntartható fejlődés
globális partnerségét.

Civil szervezettel való együttműködés valamilyen
környezetvédelmi akcióban való részvétel kapcsán.

További ötletek, forrás:
http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/fenntarthato_fejlodesi_celok_oktatasa_unesco_2017.pdf

