
 

 

 

 

17 celów dla świata w 

którym warto żyć 

Macie pytania? 

Napiszcie do Flamingo Frida: 

familie-forscht@stiftung-nlw.de 

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) 

jest stowarzyszeniem 193 krajów. Kraje te 

chcą współpracować, aby zapewnić, że świat 
będzie nadawał się do życie lub że będzie 
lepszy. W swojej agendzie z września 2015 r. 
wymienili 17 celów dla świata, w którym 

warto żyć. 

Dowiedz się, do czego służy 17 celów 

agendy 2030 dla świata w którym warto 

żyć! 

 Aby poznać 17 celów, możesz zagrać w 
Frida’s Memory:  

 https://www.stiftung-nlw.de/fridas-memory/ 

 W ineternetowej broszurze „Agenda 

2030“ województwa NRW wyjaśniono 17 
celów prosym językiem dla dzieci: 

 http://broschüren.nrw/agenda-2030-dt 

 W filmie na You Tube „SDGs leicht 

erkärt“ dzieci wyjaśniają cele 

zrównoważonego rozwoju: 

 https://www.youtube.com/watch?v=dip4UFum87s 

 Cześć, jestem Firda Flaming! 

Miło że prowadzisz badania. 

Dzisiaj poznasz „17 celów 

Agendy 2030 dla świata 
wartego życia” 

Każdy kraj powinien nazywać i 
realizować własne cele do 
2030 roku.  

Chcemy świata wartego do 

życia dla każdego człowieka 

 17 celów Agendy 2030 nazywane jest również „17 

celów zrownoważonego rozwoju“ lub w skrócie 

„17 SDG“ 

Pochodzi to z języka angielskiego. Przetłumaczone zjęzyka 

angielskiego oznacza to 17 celów zrównoważonego rozwoju: 

„17 Sustainable Development Goals”.  

https://www.stiftung-nlw.de/fridas-memory/
http://broschüren.nrw/agenda-2030-dt/home/#!/Home
https://www.youtube.com/watch?v=dip4UFum87s


 

     

Brak ubuóstwa 

Sprawiedliwe 

wynagrodzenie i 

uczestnictwo dla 

wszystkich ludzi 

Brak głodu 

Zdrowe jedzenie dla 

wszystkich 

Zdrowie i dobre 

samopoczucie 

Opieka medyczna i 

opieka nad 

wszystkimi ludzmi 

Dobej jakości 
edukacja 

Wszyscy ludzie 

mają prawo do 
dobrego 

wykształcenia 

Równość płci 

Równe prawa dla 

kobiet i męższczyzn 

/ dziewcząt i 
chłopców 

     

Czysta woda 

Do mycia i picia dla 

wszystkich ludzi 

Niedroga i czysta 

energia 

Zrównoważona 
produkcja i 

konsumpcja 

Godna praca i 

wzrost gospodarczy 

Dobre miejsca pracy 

i uczciwe 

wynagrodzenie 

Przemysł, 
innowacje i 

infrastruktura 

Rozwój techniczny 

dla ludzi i 

środowiska 

Mniej nierówności 

Równe szanse dla 

wszystkich ludzi 

    

 

Zrównoważone 

miasta i 

społeczności 

Żyć wsólnie, 

bezpiecznie i 

zrównoważenie 

Zrównoważona 
konsumpcja i 

produkcja 

Odpowiedzialne 

wykorzystanie 

zasobów 

Środki do ochrony 

klimatu 

Zwalczanie 

globalnego 

ocieplenia i jego 

konsekwencji 

Życie pod wodą 

Chroń oceany, 

morza i różnorodne 
w nich życie 

 

   

  

Życie na lądzie 

Chroń 
różnorodność 
krajobrazów i 

różnorodne życie na 
lądzie 

Pokój, 

sprawiedliwość i 
silne instytucje 

Zasady dobrego 

wspólnego życia 

Partnerstwa dla 

celów 

Współpraca z 

partnerami z całego 
świata na rzecz 

lepszego świata 

 

 

17 celów dla świata w którym warto żyć 

Macie pytania? 

Napiszcie do Flamingo Frida: 

familie-forscht@stiftung-nlw.de 



Dziennik badacza 

Twoje kreatywność jest 

wymagana! 

 Przekonasz się, że wszystko jest 

jakoś połączone. Niestety nie ma 

prostych rozwiązań. Nie masz 

również wszystkich informacji na 
dany temat. 

A jednak musimy i możemy 
podejmować decyzje, abyśmy 
mogli stworzyć świat, w którym 

warto żyć dla wszystkich, teraz i 

w przyszłości. 

 

 

Każdy może zrobić coś, co sprawi że nasz 

świa będzie wart życia lub poprawy. Ty też 
możesz zmienić oblicze ziemi! Od nas zależy, 
jak chcemy żyć teraz i w przyszłości. 

 

 Więcej informacji na: 

www.stiftung-nlw.de/familie-

forscht/ 

BNE Regionalzentrum  

der Stiftung Natur und 

Landschaft Westmünsterland 

E-Mail: info@stiftung-nlw.de 

Tel. 02564/906000  

Fax: 02564/986029 

 

Wskazówka: Podczas eksperymentów zwróć uwagę na ogólne instrukcje bezpieczeństwa! 
 

Macie pytania? 

Napiszcie do  Flamingo Frida: 

familie-forscht@stiftung-nlw.de 

Moje pomysły na świat, w którym warto 

żyć 

To powinno się polepszyć: 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

To mogę zrobić: 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

O tym powinni zadecydować politycy: 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 


