Pod záštitou ministra zahraničních
věcí
Soutěž Ministerstva zahraničních věcí 2017
Svět v roce 2030?
Jak mohu já sám přispět k proměně
světa v roce 2030?

Kdo se může zúčastnit?
Soutěž je určena žákům a studentům
základních a středních škol České sítě
přidružených škol UNESCO, které svým
zaměřením šíří hodnotové poselství OSN.
Co je požadováno?
Soutěží se ve dvou kategoriích: I. kategorie
– základní školy a odpovídající ročníky
víceletých gymnázií – požaduje se výtvarná
práce na dané téma ve formátu A3 (zaslat
poštou na uvedenou adresu); II. kategorie
– střední školy – požaduje se design loga
na dané téma v grafickém formátu (zaslat
elektronicky na uvedenou emailovou
adresu). K soutěžnímu příspěvku musí být
přiložen podepsaný formulář „Přihláška do
soutěže“. Každá škola může do soutěže
nominovat nejvýše dva příspěvky v každé
kategorii.
Kdy soutěž končí?
Uzávěrka soutěže je 2. června 2017.
Jak bude určen vítěz?
Příspěvky budou posouzeny a vybrány
porotou Ministerstva zahraničních věcí.
Vítězný příspěvek v každé soutěžní
kategorii bude vyhlášen v červnu 2017.
Příspěvky budou vystaveny v prostorách

Ministerstva zahraničních věcí a případně
v budově OSN v New Yorku.
Jaká výhra čeká na vítěze soutěže?
Cenu obdrží jeden vítěz v každé kategorii.
Vítěz kategorie základní školy a jeho jeden
dospělý doprovod získají za odměnu pobyt
v Legolandu v Německu. Vítěz kategorie
střední školy a jeho jeden dospělý
doprovod absolvují za odměnu exkurzi do
sídla OSN ve Vídni.
Kontakty
Pro zaslání soutěžních příspěvků:
Ministerstvo zahraničních věcí
Česká komise pro UNESCO
Eva Anna Kafková, národní koordinátorka
České sítě přidružených škol UNESCO
Rytířská 31
110 00 Praha 1
nebo
e-mail: eva_kafkova@mzv.cz
Pro dotazy:
Ministerstvo zahraničních věcí
Odbor mnohostranných ekonomických
vztahů
telefon: 22418 2582
e-mail: omev@mzv.cz

Téma soutěže 2017
Svět v roce 2030? Jak mohu já sám přispět k proměně světa v roce 2030?
Planetu Zemi považují lidé právem za svůj domovský svět. Dnešní člověk
obývá Zemi téměř 200 tisíc let, ale Zemi trvalo celých 5 miliard let, než se na
ní vytvořily podmínky pro lidský život. Lidé trvale mění podobu Země svou
činností a k nejvýraznějším změnám došlo za posledních přibližně 200 let od
nástupu průmyslové revoluce.
Teprve nedávno začalo lidstvo uznávat myšlenku, že by způsobem svého
života mělo brát ohled na potřeby generací lidí, které budou na Zemi žít po
nás. Takový způsob života se nazývá udržitelný rozvoj a přihlásilo se k němu
všech 193 států světa sdružených v Organizaci spojených národů (OSN).
V roce 2015 se státy OSN dohodly, že budou naplňovat 17 cílů udržitelného
rozvoje a přispívat k dosažení udržitelného rozvoje Země do roku 2030. Také
Česká republika podporuje udržitelný rozvoj ve své zahraniční politice. Česká
republika chce jít v naplňování 17 cílů udržitelného rozvoje ostatním státům
OSN příkladem, a proto se aktivně zapojuje do práce v OSN.
V červenci 2017 by Česká republika chtěla být zvolena předsedou
Hospodářské a sociální rady OSN (ECOSOC), jejímž úkolem je dohlížet na
plnění 17 cílů udržitelného rozvoje v oblasti ekonomiky, společnosti a životního prostředí. Tématem českého předsednictví v ECOSOC bude
řádná správa věcí veřejných, o které hovoří cíl udržitelného rozvoje 16. Česká republika chce vést v ECOSOC diskusi o způsobech, jakými mohou
jednotliví občané a stát spolupracovat a společně přispívat k udržitelnému rozvoji společnosti a podporovat tím mírové soužití lidí. Lidská práva
a účast občanské společnosti na veřejném životě tvoří tradiční náplň české zahraniční politiky. Touto soutěží bychom rádi zapojili
jednotlivce a vyzvali Vás, žáky českých škol UNESCO, abyste nám pomohli co nejlépe prezentovat české předsednictví
v ECOSOC.
Kategorie 1 (základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií)
K udržitelnému rozvoji Země může přispět každý jednotlivý člověk. Co můžete Vy sami udělat pro kvalitní a spokojený život lidí, kteří budou žít
na Zemi po nás? Nakreslete, jak si představujete svět v roce 2030! Jak si přejete, aby svět v roce 2030 vypadal?
Kategorie 2 (střední školy)
Předsednictví České republiky v ECOSOC bude mít velký význam pro obraz (image) České republiky a jejích občanů v zahraničí. Umíte
navrhnout kreativní logo předsednictví České republiky v ECOSOC volně na motivy cíle udržitelného rozvoje 16?

