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Pramešimas spaudai 

SociSDG konsorciumas kviečia Jus prisidėti prie Darnaus vystymosi tikslų! 

Antroji mokymosi veikla pagal sociSDG projektą įvyko 2019 m. birželio 3 d. - 8 d. Bratislavoje, Slovakija (Pontis 
fondas). Jos dalyviai buvo devynių žinomų Europos organizacijų DVT srityje nariai: Kroatijos įmonių socialinės 
atsakomybės institutas (koordinatorius, Kroatija), Pasaulinis poveikio tinklas (Vokietija), LUM universitetas (Italija), 
Pontis fondas (Slovakija), Homo Eminens (Lietuva), Materahub (Italija), Latconsul SIA (Latvija), Datamaran (JK) ir 
Kaleidoskope Futures (JK). 

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. 
Socisigs yra projektas , skirtas siekiant didesnio informuotumo ir žinių apie suaugusiuosius, bendroves ir sprendimus 
priimantiems asmenims, kai kalbama apie socialinių darnaus vystymosi tikslų vertinimą ir įgyvendinimą verslo 
strategijose, taip pat bendrą su DVT susijusius darnaus vystymosi klausimus. 
 
Atsižvelgiant į tai, kad pagrindinis projekto tikslas yra suaugusiųjų švietimas ir keitimasis geriausia patirtimi tarp 
projekto partnerių, kai kalbama apie socialinius darnaus vystymosi tikslus, penkių dienų mokymosi veikla buvo 
sukurta siekiant suprasti ir didinti informuotumą apie darnaus vystymosi tikslus: 

• 4-as DVT: kokybiškas švietimas-užtikrinti įtraukų ir lygiavertį kokybišką švietimą ir skatinti mokymąsi visą 
gyvenimą (Pontis Foundation) 

• 8-as DVT: deramas darbas ir ekonomikos augimas-skatinti tvarų, įtraukų ir darnų ekonomikos augimą,  
produktyvų užimtumą ir deramą darbą visiems, Datamaran 

 
Pristatyti kokybiško švietimo bei deramo darbo bei ekonomikos augimo sprendimai: 
 

• " Signifinance" konferencija įvyko birželio 3 d., kurioje pagrindinis dėmesys buvo skiriamas socialinių 
inovacijų finansavimui. Įvairūs pranešėjai iš Slovakijos ir užsienio kalbėjo apie savo patirtį finansuojant 
poveikį. SociSDG mokymosi veiklos dalyviai turėjo gerą progą sužinoti apie klausimus, susijusius su SDG8 ir 
susitikti su Slovakijos pilietinės visuomenės atstovais, pavyzdžiui, su socialinių inovacijų, socialinių finansų ir 
investicijų poveikio srityje dirbančiais bankais . 
 

• Buvo pristatytas Nova Cvernovka – buvęs profesinės mokyklos pastatas, kuris virto bendruomenės centru, 
su menininkų, socialinių įmonių biurais ir bendruomeniu daržu. Diskusija vyko Kabinet Pomalosti (Lėtumo 
kabinetas"). Nova Cvernovka yra viena didžiausių tokių erdvių Centrinėje Europoje ir gali būti įkvėpimo 
šaltinis integruojant įvairius DVT (švietimas, nulinės atliekos, bendruomenių ir miestų plėtra, socialinės 
inovacijos ir netgi miesto žemės ūkis). 
 

• Trečiadienį, birželio d. aplankėme ProgressBar, pirmąją hakerių erdvę Slovakijoje, kurios šeimininkai jungia 
skaitmenines technologijas su socialinėmis inovacijomis. Prieš metus jie turėjo pirmąjį 3D spausdintuvą, 
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pirmąjį Bitcoin bankomantą, o dabar jie nori pradėti pirmąjį vertikalų Bendrijos sodas savo rūsyje, sutelkiant 
dėmesį į daržovių auginami hidroponinėmis technologijomis ir LED žibintais. 

 

• Alena Kanabová (vyresnioji vadybininkė iš Accenture) ir Zuzana Tkačová (Accenture projektų vadovė) iš 
Accenture pristatė savo S (meilė) kodas programa, skirta didinti skaitmeniniu būdu kvalifikuotos kartos 21-
ajame amžiuje skaičių. Skaitmeninių verslo įgūdžių konsorciumas BLF iš esmės keičia darbo ateitį ir padėtį 
Slovakijos mokyklose. Per S (Love) Code požiūrio pristatymas buvo galima pamatyti, kaip Accenture matuoja 
jų darbo sėkmę ir siekia DVT4.  

• Juraj Kubica, vyresnysis investicijų patarėjas ir ministro pirmininko pavaduotojas investicijų ir informacijos 
biure pristatė viziją ir strategiją slovakų vystymuisi iki 2030 m. P. Kubica pristatė šešis nacionalinius 
prioritetus JT 2030 darbotvarkės įgyvendinimui, kuriuos lėmė platus suinteresuotųjų šalių dalyvavimas ir 
diskusijos su pilietine visuomene.  

• Daniela Kellerova iš Pontis fondo pristatė mums projektą Atvira ateitis. Projektas jau pradiniame etape, 
kuriame buvo atlikta nepalankioje padėtyje esančių namų ūkių statistinė analizė ir skaitmeninių technologijų 
stokos rezultatai: tik 52% (40% romų) turi internetą namie, o 28% turi nešiojamąjį kompiuterį (21% romų). 

• Dominika Hornakova iš Pontis fondo pristatė Slovakijos Telekom fondą ir jo didelio poveikio filantropinę 
veiklą, kuri prasidėjo 2007 dėl tikslinės grupės - klausos negalią turinčių žmonių; švietimo ir marginalizuotų 
bendruomenių srityse. Programos rezultatai yra tokie: aktyvios bendruomenių konsultacijos tėvams su 
klausos negalią turinčiais vaikais; valstybės veikėjų dalyvavimas; labai padidino sveikatos apsaugos 
ministerijos finansinę paramą šeimoms, kuriose yra klausos negalią turinčių vaikų; Vyriausybės įgyvendinimo 
padalinys atliko mobiliosios mokytojų programos sąnaudų ir naudos analizę, kitų suinteresuotųjų šalių 
įtraukimą.  

• Norbert Maur iš Pontis fondo pristatė programą, siekiančią pagerinti Slovakijos švietimo sistemą ir ugdyti 
įgūdžius XXI amžiuje. Šiuo metu trys "EDUpoints" iniciatyvos sudaro galimybę reguliariai rengti švietimo, 
mokytojų, mokyklų vadovų, pedagogikos studentų ir plačiosios visuomenės, besidominančios geresniu 
mokymusi, švietimą. Rezultatai yra tokie: 72% mokytojų pranešė apie savo išaugusią motyvaciją mokyti, 69% 
mokytojų pranešė, kad jie galėtų panaudoti naujas technikas iš karto mokymo procese, 88% rekomenduotų 
EDUpoints savo kolegoms.  

• Donato Calace PRISTATĖ SDG8 ir savo pažangą 2018 su įdomia statistika iš generalinio sekretoriaus 
ataskaitos, SDG ataskaita 2018: 1) darbo našumas pasauliniu lygmeniu išaugo 2,1%, 2017, kas yra 
sparčiausias augimas užregistruotas nuo 2010, (2) pasaulio nedarbo lygis 2017 buvo 5,6%, nustatytas nuo 
6,4%, 2000, (3) jaunimas yra 3 kartus labiau linkę būti bedarbiais nei suaugusieji, o pasaulio jaunimo nedarbo 
lygis yra 13%.  

• Victor Riega Garcia iš draudimo bendrovės "Aviva " pasidalino įžvalgomis apie šiuolaikinę vergiją. Visame 
pasaulyje yra 40 000 000 žmonių dirbančių pagal priverstinę vergiją, todėl yra daug susijusios rizikos, kurią 
gali valdyti verslas.  

 
Mokymosi veiklos metu buvo surengti internetiniai seminarai apie DVT4 ir DVT8. 
 
Čia galite žiūrėti įrašus: 

• SDG4 

• SDG8 
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BŪSIMA VEIKLA 
 
Daugiau informacijos apie projektą galite rasti svetainėje www.socisdg.com arba prisijungti permūsų"Facebook". 
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