ZAPOJENIE VEREJNOSTI

VZDELÁVANIE
Program DEAR podporuje projekty v oblastiach
formálneho aj neformálneho vzdelávania. Zahŕňa aktivity,
ako príprava učebných osnov, odborná príprava učiteľov,
práca s mládežou a komunitný rozvoj. Projekty v rámci
programu DEAR stimulovali spoluprácu medzi
vzdelávacími inštitúciami a MVO. V mnohých krajinách EÚ
je v súčasnosti vzdelávanie v otázkach rozvoja súčasťou
oﬁciálnych školských osnov. Projekty
v rámci programu DEAR tiež vytvorili
siete študentov a mladých ľudí v EÚ,
ktorí spolupracujú na
témach rozvoja.

ČO JE PROGRAM
DEAR?
t

Program DEAR podporuje vedomosti,
zručnosti, politiky a typy správania, ktoré
spájajú ľudí, aby konali vo verejnom
záujme. Mnohé projekty využívajú verejné
informačné kampane na podporu voľby
životného štýlu, politík a krokov
solidarity. Prostredníctvom programu
DEAR sa ľudia naučia, ako ich správanie
ako spotrebiteľov ovplyvňuje nielen ich
životné prostredie ale aj komunity
v rozvojových krajinách.

Program vzdelávania v otázkach rozvoja a zvyšovania povedomia (DEAR)
zlepšuje pochopenie, skúsenosti a zásadné zapojenie európskej verejnosti
s ohľadom na rozvoj a otázky s ním súvisiace.
(Európska komisia, 2012)
Už štyri desaťročia svojej existencie program DEAR podporuje projekty, ktoré zapájajú
verejnosť EÚ do celosvetových otázok týkajúcich sa sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja. Program DEAR spolupracuje s organizáciami občianskej spoločnosti
a miestnymi úradmi pri podpore univerzálnych slobôd, demokracie a právneho štátu.
Program poskytuje 30 miliónov EUR ročne na projekty vo všetkých členských štátoch EÚ
a zaoberá sa rôznymi témami, ako je napríklad zodpovedná spotreba, zmeny klímy,
odstránenie chudoby, rodová rovnosť a vzdelávanie.
Projekty v rámci programu DEAR umožňujú európskej verejnosti pozitívne prispievať
k svetovému rozvoju v ich každodennom živote. Či už učiteľ, pracovník s mládežou, spotrebiteľ, obchodník alebo výrobca, každá osoba môže prispieť k zlepšeniu životných podmienok pre každú ľudskú bytosť.
Účasť v globálnych zmenách môže mať rôzne formy.

ZVYŠOVANIE
INFORMOVANOSTI

DEVELOPMENT EDUCATION AND
AWARENESS RAISING
Vzdelávanie a zvyšovanie

informovanosti v oblasti rozvoja
Program DEAR zvyšuje informovanosť
Podpora celosvetovej zmeny
v Európe o politikách zameraných na rozvoj.
Ciele udržateľného rozvoja do roku 2030 (SDG)
teraz tvoria nový základ, z ktorého tieto témy vychádzajú
PROGRAM DEAR
a sú prezentované európskej verejnosti. Ciele SDG predstavujú
EURÓPSKEJ KOMISIE
všeobecne dohodnutý rámec, ktorý pomáha ľuďom všetkých
krajín v ich úsilí bojovať so všetkými formami chudoby, nerovnosti
…rozvíja informovanosť a presné chápanie verejnosti
a problémami súvisiacimi so zmenami klímy. Ciele projektu DEAR
v EÚ s ohľadom na jej úlohu a zodpovednosť vo
zahŕňajú okrem iného aj rovnaké zaobchádzanie s pracovníkmi
vzájomne prepojenej a globalizovanej spoločnosti.
a zameriavajú sa na práva každej ľudskej bytosti v jej snahe žiť
Podporuje
aktívne zapojenie do svetových snáh na
bezpečne a eticky, práva spotrebiteľov na prístup k udržateľne
odstránenie chudoby a podporuje spravodlivosť,
a eticky vyrobeným výrobkom ako aj práva komunít spravovať
ľudské
práva a trvalo udržateľný sociálno-ekonomický
a chrániť svoje životné prostredie a prírodné zdroje.
rozvoj v partnerských krajinách.

Štyri desaťročia vzdelávania v otázkach rozvoja
Od 70-tych rokov program DEAR prispel k verejnému vzdelávaniu v oblastiach zameraných na rozvoj. Niektoré z nich presadzujú spravodlivý obchod, zavedenie tém v otázkach rozvoja do programov škôl
a zlepšovanie dodávateľských reťazcov so zameraním na zlepšovanie životného prostredia. Tento program
zároveň spoluﬁnancoval projekty, ktoré zdôrazňujú význam a vplyv obnoviteľných zdrojov energie na
znižovanie chudoby a trvalo udržateľný rozvoj, problém detskej práce v rozvojových krajinách, začlenenie
žien do spoločnosti, zdravie matiek a práva žien.

capacity4dev.ec.europa.eu/dear-programme
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«Sme globálnou komunitou,
všetci sme spojení,»
účastník veľtrhu DEAR 2015

«IZapojenie #občanov EÚ je
kľúčom na dosiahnutie cieľov #SDG»
komisár Neven Mimica, veľtrh DEAR 2015.

