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PRANEŠIMAS SPAUDAI 

SociSDG konsorciumas kviečia Jus prisidėti prie Darnaus vystymosi tikslų! 

Pirmoji projekto „SociSDG“ mokymosi veikla vyko 2018 m. vasario 12 - 16 d. Berlyno Steinbeis 

universitete, įmonių socialinės atsakomybės institute. Jose dalyvavo devynios Europos organizacijos 

dirbančios darnaus vystomosi srityse: „Croatian Institute for CSR - IDOP“ (koordinatorius, Kroatija), 

„Datamaran“ (Jungtinė Karalystė), „Global Impact Grid“ (Vokietija), „Homo Eminens“ (Lietuva), 

„Kaleidoscope Futures“ (Jungtinė Karalystė), „LatConsul“ (Latvija), „LUM Jean Monnet“ (Italija), 

„Materahub“ (Italija) ir „Pontis Foundation“ (Slovakija). 

Darnaus vystymosi tikslai (DVT, angl. SDGs), yra visuotinis raginimas imtis veiksmų siekiant panaikinti 

skurdą, apsaugoti planetą ir užtikrinti, kad visi žmonės galėtų naudotis įtrauktimi, taika ir klestėjimu. 

Siekiant spręsti socialines, ekonomines ir globalines problemas bei padėti šalims, vyriausybėms ir 

visuomenei su jomis kovoti, DVT apibrėžia pasaulinius prioritetus ir siekius visai planetai iki 2030 m. 

„pašalinti diskriminaciją, skurdą ir pakreipti žmoniją darnumo keliu.“ Siekdamos padėti įmonėms 

prisidėti prie DVT realizavimo, JT sukūrė „DVT kompasą“ (angl. SDGs Compass), kuris, kaip teigiama 

„pateikia penkis žingsnius, kad įmonės galėtų kuo labiau padidinti savo indėlį į DVT“. Vis dėlto, tai yra 

tik pradžia ir mums visiems reikia daugiau žinių. Šis projektas siekia būti sprendimo dalimi. 

„SociSDG“ yra projektas, kurio tikslas - suaugusiųjų, įmonių ir sprendimų priėmėjų sąmoningumo ir 

žinių apie socialinių DVT vertinimą ir įgyvendinimą verslo strategijose, bei su DVT susijusią, bendrą 

darnaus vystymosi problematiką. 

Atsižvelgiant į tai, kad pagrindinis projekto tikslas yra suaugusiųjų švietimas ir gerosios patirties 

mainai su projekto partneriais, penkių dienų mokymosi veikla buvo sukurta, siekiant suprasti ir 

didinti sąmoningumą apie DVT11: pasiekti, kad miestai ir gyvenvietės taptų įtraukūs, saugūs, 

atsparūs ir darnūs. 

Vyko įspūdingos ir įkvepiančios sesijos apie sprendimus, kurie miestus ir gyvenvietes paverstų 

įtraukiais, saugiais, atspariais ir darniais: 

• Mokymosi veikla buvo pradėta ištraukos iš filmo „Closing the Loop“ peržiūra. 

• Thomas Stellmach, miestų planavimo ekspertas iš „TSPA“, JT-Būveinių (angl. UN-Habitat) steigimo 

narys ir „Urban Coop“ partneris, projekto partneriams pristatė naują urbanistinio planavimo 

perspektyvą ir tai, kaip žmogiškieji mastai vystosi kartu su miestų plėtra. 

• Yannis Salavopoulos, MBA, „CAPITALS Circle“ ir „Global Sustain“ generalinis direktorius, 

pademstravo tvarumo valdymo priemones ir esminius nelaimių prevencijos ir atgaivinimo veiksnius. 

• Alessandro Zito iš „Materahub“ pristatė tvarias bednruomenines praktikas, naudojamas Lotynų 

Amerikoje po natūralių-antropinių nelaimių. 

https://www.steinbeis.de/en.html
https://www.youtube.com/watch?v=G1UMEmXrV2w
http://www.tspa.eu/office/
http://www.capitalscirclegroup.com/


 
• Nadine Kuhla von Bergmann ir Gian Marco Morigi, iš „Urban Change Agents from Creative 

Climate Cities“, moderavo interaktyvų ir naudingą seminarą „Drivers of SDG11“, kurio metu 

partneriai aptarė UCA, daugiausia dėmesio skirdami svarbiausioms poveikio matavimo priemonėms. 

• Azra Sulejmanpasic ir Goran Ladisic iš „Freewa“ pasidalijo su projekto partneriais savo patirtimi 

apie nemokamą geriamąjį vandenį visame pasaulyje su jų sukurta „Freewa“ mobiliąja programėle. 

• Profesorius Kosta Mathéy, PhD,, parodė projekto konsorciumui revoliucinis Europos urbanistinio 

atgaivinimo pavyzdžius.  

• Jaka Ćosić iš „GIS Cloud“ pristatė naujus geoerdvinės technologijos būdus, kurie padeda kurti 

tvaresnius, atsparesnius ir aktyvius miestus bei bendruomenes visame pasaulyje 

• Mokymosi veikla apėmė ir apsilankymą EUREF-Campus, Berlyno pavyzdį, kaip sukurti tvarią ir 

išmanią bazę įmonėms, startuoliams ir iniciatyvoms, kuriančioms naujoves, susijusias su energetika, 

tvarumu ir judumu. 

• Partneriai taip pat turėjo galimybę pamatyti „Infarm“, Berlyne įsikūrusią ūkininkavimo patalpose 

įmonę, novatorišką, pilną užsidegimo ir žengiančią miesto žemės ūkio tvarumo iniciatyvų priešakyje. 

• Mokymosi veikla taip pat apimė kelionę į Prinzessinnengärten, naują mokymosi vietą mieste, 

kurioje vietos gyventojai gali susitikti, eksperimentuoti ir daugiau sužinoti apie ekologišką maistą, 

biologinę įvairovę ir klimato apsaugą. Ten projekto partneriai išgirdo, kaip prisitaikyti prie klimato 

kaitos, apie sveiką maistą, tvarų gyvenimą ir į ateitį orientuotą miesto gyvenimo būdą. 

Mokymosi veikloje, buvo sukurtas internetinis seminaras apie DVT11, jame dalyvavo pranešėjai 

Abhay Adhikari, Ph.D., Aristide Athanassiadis (Miestų metabolizmas) ir dr. A.R. Jachnow, miesto 

strategijos ir planavimo vadovas (USP). Internetinis seminaras pateikė informaciją apie DVT11 

socialinio poveikio vertinimą ir jo integraciją į verslo modelius. 

http://creativeclimatecities.org/
http://creativeclimatecities.org/
https://freewa.org/
http://www.enhr2017.com/prof.-dr.-kosta-mathéy.html
https://www.giscloud.com/
https://infarm.de/


 

 

ATEITIES VEIKLOS.  

Kita mokymosi sesija vyks Zagrebe, 2018 m. gegužės 21 d. - 25 d. Jei turite klausimų konsorciumui, 

rašykite mums į info@idop.hr .Daugiau informacijos apie projektą galite rasti svetainėje 

www.socisdg.com arba prisijungti prie mūsų per Facebook ir Twitter paskyras. 

 

mailto:info@idop.hr
https://www.facebook.com/sociSDG/
https://twitter.com/soci_SDG

