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PROČ JSOU SDG‘s DŮLEŽITÉ PRO
VZDĚLÁVÁNÍ?
Univerzity zaujímají ve společnosti jedinečné
postavení. Jsou hybnou silou v oblasti
vytváření a šíření znalostí a hnacími silami
místních, národních i globálních inovací
hospodářského rozvoje a společenského
blaha. Univerzity jako takové hrají klíčovou roli
při dosahování cílů udržitelného rozvoje a
taktéž z nich mohou těžit.
Proč SDG potřebují univerzity? Odvětví
terciárního vzdělávání a vědeckého výzkumu
jsou
výslovně
uznána
v řadě
cílů
udržitelného rozvoje; k jejich dosažení je
potřeba větší zapojení univerzit. Agenda
SDG pokrývá celou řadu vzájemně
propojených sociálních, ekonomických a
environmentálních problémů. Jedinečné
zastoupení znalostí univerzit jsou rozhodující
pro jejich překonání. Bez univerzit nebude
dosažení cílů udržitelného rozvoje reálné.
Klíčové role univerzit jsou především:
 poskytování znalostí a řešení;
 výchova současných a budoucích
implementátorů SDG;
 ztělesnění principů SDG skrze
organizační řízení.
Univerzity přitahují a rozvíjí talent, kreativitu
a jsou ústředními hráči regionálních a
národních inovačních systémů. Tím, že
porozumí
výzvám,
příležitostem
a
interakcemi mezi SDG pomohou k vývoji a
implementaci řešení, které přispějí ke splnění
cílů SDG.

Absolventi navíc budou osoby s rozhodovací
pravomocí - učitelé, inovátoři, podnikatelé a
především občané, kteří budou mít
dovednosti, motivaci nutnou k dosažení cílů.
Prostřednictvím
svých
zaměstnanců,
univerzitních kampusů a dodavatelských
řetězců mají tyto instituce významné sociální,
ekonomické
a
ekologické
stopy.
Uplatňováním cílů v rámci své vlastní správy,
provozu a kultury budou univerzity přímo
přispívat k dosažení cílů v těchto rozsáhlých
oblastech.

Jak univerzity
pomáhají SDG’s?
Poskytování znalostí,
inovací a řešení
Zaučení nových a
budoucích
implementátorů SDG’s
Demonstrace provedení
a přijímání SDG’s ve
veřejné a soukromé
sféře
Rozvíjení SDG’s napříč
odvětvími

CÍLE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

Proč univerzity potřebují SDG? Cíle
udržitelného rozvoje jsou globálním rámcem
přijímaným vládami, podniky, společnostmi,
poskytovateli
financí,
univerzitami
a
komunitou. Univerzity mohou z této široké
podpory čerpat řadu výhod tím, že se zapojí
do SDG. Mezi hlavní výhody patří:
 pokrytí poptávky po vzdělávání
souvisejícím s SDG;
 navázání nových partnerství;
 přístup k novým toků financování.
SDG oslovují mladou i starší generaci –
všichni by měli chtít přispět společnosti a
zlepšit životní prostředí. S tím jak vlády a
firmy1 více začleňují do své struktury SDG,
tím více bude stoupat poptávka po
absolventech, kteří chápou a mohou
implementovat program SDG.
Jednou ze silných stránek agendy SDG je
skutečnost, že poskytuje společný rámec pro
různé sektory a organizace. To umožní
univerzitám vytvoření nových partnerství
nejenom s průmyslem. Rámec SDG rovněž
může pomoci identifikovat další společné
zájmy napříč různými oblastmi a může se
navázat hlubší forma spolupráce.
Taktéž neustále vznikají nové fondy2
spadající pod mezinárodní investorské
organizace, které podporují dosažení cílů
udržitelného rozvoje.

Jak SDG’s pomáhají
univerzitám?
Vytvoření zvýšení
poptávky po vzdělávání
související s SDG’s
Získání mezinárodně
uznávaného certifikátu
„odpovědná univerzita“
Tvorba nových toků
financování
Navázání spolupráce
s novými partnery
Ekotema Group s.r.o. vám pomůže pochopit
rizika
a
výhody
udržitelnosti.
Implementujeme inovativní nástroje do
vašeho prostředí, navrhneme optimalizaci
systému a vyhledáme příležitosti rozvoje
v oblasti
vaší
udržitelnosti.
Vidíme
udržitelnost v souvislostech.
Spravujeme platformu sdružující specialisty
na udržitelný rozvoj, environmentalistiku a
budujeme síť partnerů.

www.ekotema.cz
info@ekotema.cz
Jednatelé společnosti:
Ing. Michal Gregor
Ing. Lukáš Žaludek
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http://www.tractionnews.com/continental-tire-creates-new-department-sustainability-activities/
https://www.putnam.com/individual/mutual-funds/sustainable-funds/

