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O
LUME
MAI BUNĂ
DESPRE LOCUIRE

LA NIVEL GLOBAL,

PE ÎNŢELESUL

TUTUROR
Această broşură a fost realizată în cadrul proiectului „Build Solid Ground” implementat de 

Habitat for Humanity International Slovacia, în parteneriat cu Fundaţia „Alături de Voi” 
România şi alţi alţi 13 parteneri europeni, în perioada noiembrie 2017 – octombrie 2020, şi 

finanţat de Comisia Europeană, prin Programul DEAR. 



1 miliard 
de oameni

trăiesc în oraşe 
supraaglomerate

1.6 miliarde 
de oameni

trăiesc în condiţii 
improprii, în case 

improvizate  

peste 1 miliard
de oameni

 trăiesc în sărăcie, 
fără acces la hrană, 

apă potabilă, toalete, 
servicii de sănătate 

şi educaţie etc.

Milioane de oameni
sunt evacuaţi sau  

forţaţi să-și 
abandoneze casele 

pentru a fugi de 
războaie, cutremure, 
inundaţii, sărăcie etc.

LOCUIRE 
GLOBALĂ

Situaţia la nivel mondial este îngrijorătoare:

Dar e bine să fim optimişti, există câteva soluții pentru a asigura 
condiții de trai decente și pentru a combate sărăcia: crearea 
de locuri de muncă, creșterea accesului la educație, 
îmbunătățirea sistemului medical, modernizarea 
infrastructurii, dezvoltarea tehnologiei și multe, multe altele.

Una dintre acestea ar trebui să fie prioritatea numărul unu,

și anume, crearea de locuințe sigure şi stabile!

O locuinţă sigură şi dreptul de proprietate asupra sa,
reprezintă cheia către stabilitate și către alte oportunități!    

Salut! 

Eu sunt Vlad şi te invit să facem o scurtă călătorie, să descoperim ce putem 
face împreună pentru ca lumea în care trăim să devină un loc mai bun, mai 
sigur, mai prietenos!

Mi-ar plăcea mult să mă însoţeşti, pentru că implicarea noastră, a tinerilor, 
este foarte importantă.

Ai observat că orașele au tendința de a fi supraaglomerate, că foarte mulți 
oameni trăiesc în sărăcie, iar resursele naturale nu mai sunt suficiente 
pentru a satisface nevoile tuturor? 

Cum crezi că ar fi viaţa ta şi a generaţiilor viitoare, dacă nu vom interveni 
acum?
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Agenda de dezvoltare durabilă 2030 este un plan pe 15 ani, asumat de statele membre ONU, 
printre care şi România, în cadrul Summit-ului ONU, ce a avut loc în luna septembrie 2015, la 
New York. 

Acest plan cuprinde 17 Obiective de Dezvoltare 
Durabilă (ODD) şi reprezintă un apel universal 
la acțiune și colaborare, adresat tuturor țărilor 
din lume – dezvoltate sau în curs de 
dezvoltare, dar şi nouă, tuturor, în 
vederea eradicării sărăciei extreme, 
protejării planetei şi combaterii 
inegalităţilor şi injustiţiei.

Pentru început,  este important să știi că Organizaţia 
Naţiunilor Unite (ONU) a creat o serie de iniţiative, strategii şi 
programe în jurul conceptului de locuire globală, cu scopul de 
a sprijini eforturile legate de urbanizare şi de locuire durabilă.

Cele mai importante  dintre acestea sunt: 
     AGENDA 2030 (OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE DURABILĂ)
     HABITAT III - NOUA AGENDĂ URBANĂ. 

Cuvinte cheie:

„Global” se referă la toți locuitorii și la toate aspectele ce țin de viața pe Pământ, în sensul de inter-
conectivitate și dependență reciprocă.  

„Dezvoltare durabilă” înseamnă menținerea unui echilibru delicat între nevoia de a trăi mai bine 
și de a ne fi mai bine, pe de o parte, şi păstrarea resurselor naturale și a eco-sistemelor de care 
depinde omenirea în prezent, dar și pe viitor, pe de altă parte.  

„Cetățenie activă” înseamnă implicarea cetățenilor în aspecte ce țin de comunitățile din care fac 
parte și exercitarea principiilor democratice la toate nivelurile – de la local, la regional și național.

Eşti pregătit pentru călătoria noastră? AGENDA 2030

◊
◊
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17 OBIECTIVE PENTRU TRANSFORMAREA LUMII

OBIECTIVELE DE
DEZVOLTARE DURABILA
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Iţi spuneam mai devreme că o locuinţă sigură şi dreptul de 
proprietate asupra sa, reprezintă cheia către stabilitate și către alte 
oportunități! 

Aşadar, îţi propun să zăbovim puţin asupra Obiectivului 11 - Orașe și comunități durabile: 
“Dezvoltarea oraşelor şi a aşezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, 
reziliente şi durabile”, din cadrul Agendei 2030, cel care tratează mai pe larg problematica 
locuirii, problematica unui miliard de oameni. 

Având siguranţa unei case rezistente și durabile, oamenii din zonele defavorizate, atât din 
ţara noastră, cât şi din alte colţuri ale lumii, ar putea progresa: familiile ar fi unite, toţi copiii 
ar merge la şcoală, serviciile de educaţie şi de sănătate ar fi accesibile tuturor. 

OBIECTIVUL DE DEZVOLTARE
DURABILĂ 11 (ODD 11)

Problemele                   
unui miliard de 

oameni

Peste un miliard de oameni 
nu au acces sigur la terenuri 
pe care să-și construiască un 
adăpost.

Un miliard de oameni nu au 
documente care să ateste 

dreptul de proprietate asupra 
terenurilor.

Un miliard de oameni trăiesc în 
așezări informale fără acces la 
servicii de bază.

În 2011, 2.2 miliarde de oameni 
trăiau cu mai puțin de $2 pe 
zi, insuficient pentru un trai și 
condiții de locuit decente.
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Ţintele obiectivului 11

Pânã în 2030 asigurãm 
accesul tuturor la locuinte 
adecvate, sigure si accesibile

Pânã în 2020 crestem numãrul de 
orase care adoptã sistemul 
SENDAI pentru Reducerea riscului 
la dezastre

Pânã în 2030 reducem 
numãrul deceselor si al 
pierderilor materile cauzate de 
dezastre naturale

Pânã în 2030 asigurãm 
accesul la transport sigur, 
accesibil si sustenabil pentru 
toti

Sustinem economia pozitivã, socialã 
si mediul înconjurãtor din
zonele urbane, pre-urbane si rurale

Sustinem efortul 
de a proteja 
patrimoniul 
cultural mondial 
si climatul 
natural

Pânã în 2030 
asigurãm accesul tuturor în 

spatiile publice verzi

Sustinem tãrile în curs de 
dezvoltare în construirea de 

locuinte sustenabile si durabile 
cu materiale de constructie locale

Obiectivul 11  ne propune şi, totodată, ne provoacă pe noi toţi, ca până în anul 2030, să ne 
aducem contribuţia pentru a avea oraşe şi aşezări accesibile, sigure şi rezistente, atât pentru 
noi, cât şi pentru generaţiile viitoare: 
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Un alt document important, care ne ghidează acţiunile,
pentru îmbunătăţirea condiţiilor de locuit este

HABITAT III - NOUA AGENDĂ URBANĂ!

Aceasta este o inițiativă globală ce are ca obiectiv asigurarea 
condițiilor decente de locuit pentru toată lumea, ce a fost 
adoptată  în cadrul Conferinței Națiunilor Unite privind 
Dezvoltarea Urbană Durabilă (“Habitat III”), care a avut loc la 
Quito, Ecuador între 17 – 20 octombrie 2016.

Noua Agendă Urbană contribuie, de asemenea, la eradicarea 
sărăciei şi a foametei în toate formele și dimensiunile sale, la 
reducerea inegalităţilor, la promovarea unei creșteri economice 
durabile, incluzive şi sustenabile, la egalitatea între sexe și la emanciparea tuturor 
femeilor, la îmbunătățirea sănătăţii și bunăstării oamenilor, precum şi la protejarea 
mediului înconjurător.

Punerea în aplicare a Noii Agende Urbane contribuie la îndeplinirea Agendei 2030, 
inclusiv a ODD 11 privind realizarea de orașe și așezări umane incluzive, sigure, rezistente 
și durabile.
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I. VIAȚA ÎN ORAȘE

PRIORITĂȚI LA NIVELUL LOCUIRII De exemplu, ştiai că este mai friendly pentru mediu şi mai sănătos 
pentru noi: 

să folosim materiale de construcție de la nivel local, din surse regenerabile, 
care să nu producă deșeuri în prezent sau în viitor; 
 să construim clădiri orientate către soare;
locuințele să aibă spații reduse, dar rezonabile pentru traiul în comun;  
să renovăm mai degrabă decât să ridicăm construcții noi;
să locuim la bloc;
 să avem acces la transport local şi să îl utilizăm sau să nu trebuiască să 
facem naveta zilnic; 
să folosim cât mai mult posibil din teren pentru agricultură și cât mai 
puțin spațiu pentru locuit. 

Oamenii se 
mută la oraş! 

Mai bine de jumătate 
din populația lumii 
trăiește în oraşe, iar 
în perioada 2011 – 
2030 se estimează că 
acest număr va crește 
cu aproximativ 1.4 
miliarde de oameni. 
Până în 2020, jumătate 
din populația din Asia 
va trăi la oraș. 
ONU estimează că 
până în anul 2050, 66% 
din populația globului 
va trăi la oraș – mai ales 
în Asia și Africa.

Această situaţie va veni cu o serie de provocări în privinţa condiţiilor de locuit, a infrastructurii, a 
siguranţei, a accesului la locuri de muncă decente și la resurse naturale.

Însă, un proces de urbanizare bine planificat și bine administrat poate constitui un ajutor important 
pentru o dezvoltare sănătoasă și poate rezolva multe dintre problemele legate de locuire, iar noi ne 
vom putea bucura în viitor de oraşe frumoase şi sigure!   

Acest lucru poate fi posibil dacă mediul creat de oameni respectă viața pe Pământ în toată 
diversitatea și complexitatea ei. 

Aşadar, dragul meu cititor, este important să ridicăm clădiri frumoase, de 
calitate și eficiente din punct de vedere energetic, cu un impact cât mai 
scăzut asupra naturii şi să respectăm cultura și tradițiile comunităților! 

◊ 

◊
◊
◊
◊
◊

◊

Ştiai că, până în anul 2050, se așteaptă ca populația lumii care locuiește 
în orașe să se dubleze?

◊ 

◊

◊
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II. ORAŞE SMART Iată câteva măsuri adoptate de oraşele SMART:  

stâlpi de iluminat “inteligenţi” - aceştia sunt dotaţi cu camere video, hotspot pentru internet 
wi-fi şi cu senzori de mişcare, şi reduc intensitatea luminoasă în cazul în care nu trece nimeni prin 
zonă, economisindu-se astfel energia electrică;
sistem inteligent de management al traficului - pe baza informaţiilor primite din intersecţiile 
integrate în sistem, timpul de semaforizare se schimbă automat pentru a decongestiona intersecţiile; 
aplicatie gratuită pentru mobil - prin intermediul acesteia cetăţenii pot reclama autorităţilor 
locale diverse probleme din oraş: gropi în carosabil, ambuteiaje în trafic, maşini parcate neregulamentar, 
câini fără stăpân, semafoare defecte, străzi inundate, defrişări, gunoi aruncat pe stradă, construcţii 
ilegale etc.; 
pubele “inteligente” - acestea anunţă operatorul de salubrizare când sunt pline, ca să vină să le 
golească.
sistem “SMART parking” - care ajută cetăţenii să vadă pe telefonul mobil, în baza unei aplicaţii 
câte locuri sunt libere, să îşi rezerve locul şi să plătească;
mijloace de transport în comun urmărite prin GPS - un ecran electronic afişează în stație 
câte minute mai sunt până vine următorul autobuz / troleu și linia pe care circulă.

◊ 

◊

◊

◊

◊

◊

Oraşele SMART sunt conectate la tehnologie şi deţin echipamente performante 
pentru furnizarea serviciilor, sunt 100% prietenoase cu mediul, îmbunătăţind 
calitatea vieții şi eficiența operațiunilor și serviciilor urbane. 

Un oraş SMART foloseşte tehnologia 
modernă pentru a fluidiza traficul, 
a reduce poluarea şi consumul de 
energie, a îmbunătăţi transportul 
public, relaţia cetăţenilor cu 
autoritatea, condiţiile de locuire şi 
sistemele de sănătate şi educaţie.

Bineînțeles că ai auzit de telefoane 
SMART, televizoare sau alte dispozitive 
SMART, care îți ușurează viața de zi cu 
zi! Ei bine, în cadrul ODD 11 vorbim și 
despre orașe SMART, acestea fiind 
văzute ca orașe inteligente, durabile și 
inovatoare. 

Orașul inteligent asigură o legătură 
eficientă între oraș și locuitorii săi şi 
încurajează cetățenii să fie mai activi și 
mai participativi în viața comunității. 
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III. ÎMBUNĂTĂŢIREA CONDIŢIILOR 
DIN AŞEZĂRILE INFORMALE 
(„SLUM”)

Așezările informale sunt asociate cu o populație extrem de numeroasă şi foarte săracă, 
pentru care singura cale de a-și satisface nevoia de adăpost este ocuparea ilegală a unei 
parcele de pământ și construirea pe cont propriu a unei locuințe, cu materiale ieftine 
şi fragile în faţa dezastrelor. Numărul mare de persoane care nu au condiții decente de 
locuit dă naștere la ghetouri și la probleme sociale, precum sărăcia extremă, incidenţa 
crescută a bolilor, analfabetism etc. 

De exemplu, în Dharavi, o aşezare informală din Mumbai, India, un loc în care trăiesc 
1,2 milioane de oameni, doar 24% dintre locuitori au acces la apă potabilă, gradul 
de toxicitate este de trei ori mai mare decât limita de siguranţă şi 4000 de cazuri de 
îmbolnăviri sunt raportate zilnic.

Astfel de așezări se degradează rapid, iar vieţile 
oamenilor de acolo sunt în permanent în pericol. 

Crezi că tu ai putea să faci ceva pentru a 
schimba situaţia oamenilor de acolo? 

O altă prioritate în domeniul locuirii, 
la nivel mondial, este îmbunătăţirea 
condiţiilor din aşezările informale. 

Ai auzit vreodată de aceste aşezări? 

Așezările informale (”slums” sau 
”squatter areas”) sunt zone vaste, în 
special la marginea orașelor mari, 
în care populația săracă ce a migrat 
dinspre sate și-a improvizat barăci 
și adăposturi, mutându-se astfel cu 
familia mai aproape de oraș și de 
oportunitățile pe care le oferă acesta.  
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Pare un subiect complicat la vârsta noastră, 
dar dreptul de proprietate previne frica de 
evacuare. 

La nivel mondial, 75% din teren nu are acte 
legale şi multe persoane din lume nu își pot 
achiziționa o casă pentru că situația legală a 
acesteia nu este sigură.

Cu toate acestea, accesul la terenuri este 
condiția principală pentru eradicarea sărăciei 
– fără teren, nu se pot construi locuințe care, 
la rândul lor, sunt cheia către stabilitate și 
către alte oportunități. 

Având siguranța dreptului de proprietate, 
oamenii pot investi în locuința și în viitorul 
propriu.

Rezistența la dezastre 
este şi ea esențială, 
cu atât mai mult cu 
cât, aproximativ 200 
milioane de oameni 
sunt afectați anual 
de dezastre naturale 
(cutremure, furtuni 
violente, inundaţii) 
care deseori le distrug 
casele și îi transformă 
în emigranți. Lipsa 
drepturilor de 
proprietate asupra 
terenurilor este de multe 
ori un obstacol în calea 
reconstrucției.  

IV. SIGURANȚA DREPTULUI 
DE PROPRIETATE 

V. REZISTENȚA LA 
DEZASTRE 

Un studiu derulat în 108 țări din 
lume a demonstrat că dreptul 
de proprietate este asociat cu o 
creștere medie anuală a venitului 
pe cap de locuitor cu 6 până la 14 
puncte procentuale.

Având drept de proprietate pe 
teren: 
venitul anual al unei familii a 
crescut cu 150%, 
investițiile în proprietăți s-au 
dublat,
numărul de ore lucrate a crescut 
cu 17%,
procentajul de absolvire a liceului 
s-a dublat,  
numărul de sarcini la adolescente 
s-a redus considerabil. 

◊ 

◊

◊

◊

◊
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E trist, dar foarte adevărat! În ciuda faptului 
că reprezintă jumătate din populația lumii, 
producând mare parte din rezerva de hrană la 
nivel global și asigurând 60 – 80% din muncile 
agricole în țările în curs de dezvoltare, femeile 
au mult mai puține drepturi de proprietate 
asupra terenurilor decât bărbații, la nivel 
mondial. 

Egalitatea de gen este foarte importantă, 
pentru că femeile dețin mult mai puțin teren 
decât bărbații și sunt nedreptățite de legislație 
și alte reglementări care le limitează siguranța 
dreptului de proprietate. 
Îmbunătățirile în acest sens vor avea un efect 
catalizator, crescând standardul de viață 
al comunităților și al populației, cu efecte 
benefice asupra comunității ca întreg.  

VI. FEMEILE ȘI DREPTUL LA 
PROPRIETATE 

Dreptul femeilor la terenuri și alte 
proprietăți 
Atunci când drepturile de proprietate 
asupra terenurilor și drepturile la 
succesiune sunt respectate, o femeie 
poate economisi și cu 35% mai mulți 
bani de una singură.
Proprietarele de terenuri au de 8 ori 
mai puține riscuri de a deveni victime 
ale violenței domestice sau ale altor 
tipuri de abuzuri. 

Accesul femeilor la locuință 
influenţează pozitiv copiii 
Cu 33 – 50% mai puțini copii suferă de 
malnutriție severă dacă mama deține 
pământ.
Copiii femeilor cu acces la terenuri au 
mai puține responsabilități financiare, 
de vreme ce mamele au mai mult 
capital financiar pentru cheltuit cu 
nevoile familiei.
Cu 10% mai puțini copii din casele în 
care femeile dețin teren se îmbolnăvesc.

Un studiu derulat în Tanzania a relevat 
faptul că, femeile care au declarat că sunt 
sigure de drepturile de proprietate și de 
succesiune, aveau de 3 ori mai multe șanse 
de a-și găsi un loc de muncă în afara casei 
și puteau câștiga și de 3.8 mai mult ca venit 
brut comparat cu femeile care nu aveau 
siguranța dreptului de proprietate. 

Dreptul de proprietate asupra terenului 
influențează capacitatea unei femei de a 
se face auzită și de a lua decizii !

◊ 

◊

◊

◊

◊
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SITUAŢIA LOCUIRII ÎN 
ROMÂNIA

Obiectivele asumate de România, până în anul 2030, în 
cadrul ODD 11: 
Asigurarea accesului la condiții de locuire adecvate tuturor 
cetățenilor; 
Reducerea semnificativă a pierderilor provocate de inundații și 
alunecări de teren; 
Asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, la prețuri corecte, 
accesibile și durabile pentru toți; 
Educarea și responsabilizarea populației pentru situații de risc seismic; 
Reducerea efectelor pe care poluarea atmosferică le are asupra 
sănătății umane și a mediului prin acordarea unei atenții deosebite 
calității aerului; 
Reducerea substanțială a numărului deceselor și bolilor provocate 
de produsele chimice periculoase de poluare și de contaminarea 
aerului, apei și a solului; 
Protecția patrimoniului cultural și natural, a elementelor de peisaj din 
mediul urban și rural. 

◊ 

◊

◊

◊
◊

◊

◊

Eşti curios să afli care este situaţia locuirii la 
noi în ţară şi ce măsuri se iau pentru atingerea 
ODD11?
Şi la noi în ţară asistăm la un proces de urbanizare 
într-o continuă creștere, care ne determină să 
facem orașele să devină deschise tuturor, sigure, 
durabile, pentru a face față schimbărilor iminente 
în toate dimensiunile vieţii. 

În România... 

Conform statisticilor 
Băncii Mondiale, 
ponderea populației 
urbane a crescut de 
la 34%, în 1960, la 
54,4%, în 2014 
Conform Eurostat, 
România s-a 
poziționat în anul 2016 
pe primul loc la rata 
de supraaglomerare 
(48,4%, comparativ cu 
media UE de 16,6%).

◊ 

◊

Din păcate, legislația românească nu menționează deloc termenul de așezare informală 
și nici nu conține vreo prevedere care să se adreseze acestui tip de locuire și problemelor 
asociate acesteia: lipsa actelor de identitate permanente, supraaglomerarea, lipsa 
accesului la servicii și utilități de bază, deşi, în prezent peste 64.000 de familii trăiesc în 
așezări informale, fără acte de posesie pe terenul pe care îl ocupă. Acest lucru înseamnă 
că, oficial, aceste familii nu există.
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MINI GHID PENTRU O LUME MAI BUNĂ IATĂ CÂTEVA ACŢIUNI PE CARE LE POŢI 
FACE TU şi FIECARE DINTRE NOI ...

ACŢIUNI PE CARE LE POŢI FACE 
STÂND PE CANAPEA 

Informează-te permanent despre Obiectivele de Dezvoltare Globală!  

Fă plăți online sau direct de pe telefonul mobil!  

Redu emisiile de carbon! Îți poți calcula amprenta de carbon și achiziționa credite pentru  emisii de pe 
Climate Neutral Now. Astfel, poți ajuta la o mai rapidă reducere a emisiilor de  carbon la nivel  global! 

Dă Share, nu doar Like. De exemplu, dacă vezi o postare interesantă despre drepturile femeilor  sau 
despre schimbările climatice, dă Share ca să vadă și prietenii voștri postarea respectivă! 
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Locuirea durabilă nu se oprește doar 
la țintele ODD 11 și nu se referă doar la 
comunități urbane sau alte tipuri de 
așezări umane, ci și la aspecte cum ar 
fi poluarea și schimbările climatice, 
drepturile omului sau educația.



ACŢIUNI PE CARE LE POŢI FACE ACASĂ

Scoate din priză aparatele pe care nu le foloseşti, inclusiv PC – ul!

Închide lumina atunci când nu e absolut necesară utilizarea ei!

Reciclează hârtia, plasticul, sticla și aluminiul! 

Înlocuieşte electrocasnicele vechi și becurile cu modele eficiente din punct de vedere energetic! 

Foloseşte covoare, astfel în casă va fi mai cald și centrala va consuma mai puțin! 

Limitează numărul de șervețele folosite la masă, foloseşte strict câte sunt necesare!

Foloseşte cât mai puţin uscătoarele electrice! Decât să foloseşti un aparat, mai bine lasă părul și 
hainele să se usuce singure! 

Fă dușuri scurte! Umplerea unei căzi necesită un consum mult mai mare de apă decât un duș de 5 – 10 
minute!

Congelează produsele proaspete și mâncarea rămasă dacă nu ai cum să le termini înainte ca acestea 
să se strice! 

ACŢIUNI PE CARE LE POŢI FACE
ÎN AFARA CASEI 

Cumpără bunuri împachetate cât mai simplu, fără prea mult plastic!

Cumpără cumpătat – planifică meniurile, fă liste pentru cumpărături și nu te abate de la ele!

Deplasează-te cât de mult cu bicicleta, pe jos sau cu transportul în comun!

Cumpără produse second-hand! Cu siguranță vei găsi lucruri folositoare și utile! 

Donează ceea ce nu mai foloseşti! Uneori, hainele folosite, cărțile sau mobila pot primi o nouă șansă la viață!

Refoloseşte pungile pentru cumpărături! Refuză pungile de plastic și utilizează sacoşe din alte tipuri 
de materiale! 

Cumpără produse locale! Sprijinind afacerile locale se creează locuri de muncă și se evită transportul  
produselor cu TIR-uri pe distanțe mari!

Cumpără fructe neconforme – multe fructe și legume sunt refuzate la vânzare pentru că nu corespund 
din punctul de vedere al mărimii, formei sau culorii, deși sunt bune şi pline de vitamine!
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ACŢIUNI PE CARE LE POŢI FACE LA ȘCOALĂ

Închide lumina atunci când nu e absolut necesară utilizarea ei!

Refoloseşte sticla de apă și paharul de cafea! 

Raportează cazurile de bullying pe care le vezi! Dacă vezi online postări defăimătoare, etichetează 
persoanele respective! 

Dacă ţi-ai luat un fruct sau o gustare pe care nu le mai vrei, nu le arunca, mai bine le dai cuiva flămând 
sau care le vrea!  

Nu tolera discriminarea de niciun fel! Cu toții suntem egali, indiferent de sex, rasă, orientare sexuală, 
statut social și abilități fizice!    

Ia atitudine! Implică reprezentanții școlii sau autoritățile guvernamentale în inițiative cu efecte 
pozitive asupra oamenilor sau asupra planetei!

„Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea 
exclusivă a „Fundației„ Alături de Voi ”România” și nu reflectă neapărat opiniile Uniunii Europene ”. 

2019, Copyright Fundaţia „Alături de Voi” România. Toate drepturile rezervate. Licenţiată în condiţiile Uniunii 
Europene
 
Design şi grafică: Alexandru - Cristian EPURE KRIŞAN

3130

Noi, oamenii...
Putem fi,
Trebuie să fim, 
Prima generaţie 
Care pune capăt sărăciei extreme, 
Generaţia cea mai determinată, 
Să lupte cu nedreptatea şi inegalităţile, 

Generaţia care va salva planeta de la 
schimbările climatice.
Şi acesta este modul în care o vom face: 
Obiectivele Globale, un plan pe 15 ani,
Pentru fiecare, pretutindeni, 
Fără ca nimeni să rămână în urmă.

Traducere mesaj clip video „We, the people for the Global Goals”
wethepeople.globalgoals.org. 



32

CONTACT:
Tel: +4.0232 275 568

Email: office@alaturidevoi.ro 
Website: bsg.alaturidevoi.ro

O
LUME
MAI BUNĂ
DESPRE LOCUIRE

LA NIVEL GLOBAL,

PE ÎNŢELESUL

TUTUROR
Această broşură a fost realizată în cadrul proiectului „Build Solid Ground” implementat de 

Habitat for Humanity International Slovacia, în parteneriat cu Fundaţia „Alături de Voi” 
România şi alţi alţi 13 parteneri europeni, în perioada noiembrie 2017 – octombrie 2020, şi 

finanţat de Comisia Europeană, prin Programul DEAR. 


