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Shaping Our Future – Viitorul este în mâinile noastre
Shaping Our Future este un proiect
câștigat de Asociația pentru Ecologie
și Dezvoltare Durabilă Iași (AEDD) la
concursul de granturi mici în cadrul
proiectului Shaping Fair Cities,
finanțat de Comisia Europeană, prin
BRCT Iaşi și desfășurat în parteneriat
cu com. Moșna, județul Iași (Subgranting mechanism under the
Project SHAPING FAIR CITIES - CSOLA/20177388-138). Shaping Our
Future se desfășoară în perioada mainoiembrie 2020.
Proiectul
Shaping Fair Cities
reprezintă integrarea Agendei 2030 în
politicile locale.

În septembrie 2015, cele 193 de
state membre ale Națiunilor Unite sau pus de acord asupra celor 17
obiective de dezvoltare durabilă ale
Agendei 2030. Pe 25 septembrie
2019
a
început
Campania
internațională a proiectului Shaping
fair cities. Hashtagul #inourhands
reprezintă filosofia acestuia: doar
prin participare și incluziune, fără a
lăsa pe nimeni în urmă, este posibilă
atingerea
obiectivelor
globale.
Realmente, cetățenii și instituțiile,
doar
împreună,
fac
posibilă
atingerea

Agenda 2030
Agenda 2030

Agenda 2030, propusă de Organizația Națiunilor Unite în 2015, reprezintă un
program universal de acțiune globală în domeniul dezvoltării durabile.
Agenda 2030 se structurează în 17 obiective de dezvoltare durabilă ce au, la
rîndul lor, 169 de ținte asociate. Cele 17 obiective au vocație universală, sunt
general aplicabile și interconectate, sunt transformaționale și descriu
provocările majore ale dezvoltării umanității.

Realizarea obiectivelor de dezvoltare
durabilă în orașele și localitățile
noastre. Campania internațională are
caracter informativ, educativ și de
advocacy. Principalul său obiectiv
este acela de a face cunoscută
publicului
larg
Agenda
2030.
Proiectul Shaping Fair Cities are
parteneri din mai multe țări: Croația,
Danemarca, Grecia, Italia, Polonia,
România, Spania, Suedia, precum și
din Albania și Mozambic. Proiectul
Shaping our future, parte a
proiectului internațional Shaping Fair
Cities se desfășoară în parteneriat cu
comuna Moșna din județul Iași.

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă
1. Fără sărăcie – Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context
2. Foamete „zero” - Eradicarea foametei, asigurarea securității alimentare,
îmbunătățirea nutriției și promovarea unei agriculturi durabile
3. Sănătate și bunăstare – Asigurarea unei vieţi sănătoase şi promovarea
bunăstării tuturor, la orice vârstă
4. Educație de calitate - Garantarea unei educaţii de calitate şi promovarea
oportunităţilor de învăţare de-a lungul vieţii pentru toţi

Caracteristici
Obiectivele de Dezvoltare Durabilă sunt:
• Universale: eradicarea sărăciei

5. Egalitate de gen - Realizarea egalităţii de gen şi împuternicirea tuturor

extreme și construirea unui viitor

femeilor şi a fetelor

sustenabil sunt provocările cu care se

6. Apă curată și sanitație - Asigurarea disponibilităţii şi managementului

confruntă toate țările.

durabil al apei şi sanitaţie pentru toţi

• Integrate: acoperă toate cele trei

7. Energie curată și la prețuri accesibile - Asigurarea accesului tuturor la

dimensiuni ale dezvoltării durabile

energie la preţuri accesibile, într-un mod sigur, durabil şi modern
8. Muncă decentă și creștere economică - Promovarea unei creşteri
economice susţinute, deschisă tuturor şi durabilă, a ocupării depline şi

(economică, socială și de mediu) cu
accent pe oameni, planetă, pace,

productive a forţei de muncă şi asigurarea de locuri de muncă decente pentru

prosperitate și parteneriat

toţi

• Incluzive: se angajează să nu lase pe

9. Industrie, inovație și infrastructură - Construirea unor infrastructuri

nimeni în urmă, ceea ce înseamnă că

rezistente, promovarea industrializării durabile şi încurajarea inovaţiei

niciun obiectiv nu va fi îndeplinit dacă nu

10. Inegalități reduse - Reducerea inegalităţilor în interiorul ţărilor şi între țări

este îndeplinit pentru toată lumea. Asta

11. Orașe și comunități durabile - Dezvoltarea oraşelor şi a aşezărilor umane
pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente şi durabile.
12. Consum și producție responsabile - Asigurarea unor tipare de consum şi
producţie durabile
13.

Acțiune climatică - Luarea unor măsuri urgente de combatere a

schimbărilor climatice şi a impactului acestora
14. Viața acvatică - Conservarea şi utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi a
resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă
15. Viața terestră - Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizării durabile a
ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea
deșertificării, stoparea şi repararea degradării solului și stoparea pierderilor de
biodiversitate
16. Pace, justiție și instituții eficiente - Promovarea unor societăți pașnice și
incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toţi şi
crearea unor instituţii eficiente, responsabile şi incluzive la toate nivelurile
17. Parteneriate pentru realizarea obiectivelor - Consolidarea mijloacelor de
implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă

înseamnă punerea nevoilor și intereselor
celor din urmă înaintea celor dintâi.

