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Cartea Obiectivelor de dezvoltare durabila pentru cei mici 

Stimata doamna/stimate domnule inspector general, 

Tmi face 0 deosebita placere ca la 1nceput de an sa va supun atentiei proiectul "Cartea Obiectivelor de 
dezvoltare durabila pentru cei mici", realizat de catre Oepartamentul pentru Dezvoltare Durabila din 
cadrul Guvernului Romaniei, 1mpreuna cu Asociatia Culturala KreaKids Studio. 

Scopul acestui material este acela de a promova 1n randul copiilor din Romania cele 17 Obiective de 
Dezvoltare Durabila ale Agendei 2030, asumate de Romania ~i transpuse 1n Strategia Nationala pentru 
Dezvoltarea Romaniei 2030. Cartea este dedicata pre~colarilor ~i copiilor din clasa pregatitoare (pana 1n 
opt ani), iar desenele ~i temele incluse au fost realizate de catre arti~ti contemporani ~i copii talentati al 
studioului KreaKids. 

Alaturi de joc, cartile cu ilustratii, desene, fotografii ofera suportul adecvat pentru 1nva\are ~i deprinderea 
unor comportamente pentru varstele mici, 1ndeosebi pentru copiii pre~colari. Cartile care folosesc suportul 
vizual sunt apreciate de copii ~i reprezinta un sprijin real, o modalitate de comunicare ~i stimulare a 
creativitatii, la care apeleaza frecvent parintii ~i educatorii. Arta cre~te empatia ~i solidaritatea, 1n 
sprijinul principiului director al Agendei 2030, ,,nimeni nu este lasat 1n urma". 

Succesul implementarii obiectivelor de dezvoltare durabila depinde 1n mare masura de efortul colectiv 
depus atat de autoritatile publice, cat ~i de cetateni. Diseminarea informatiei ~i sensibilizarea copiilor cu 
privire la obiectivele de dezvoltare durabila este conditia esentiala pentru participarea acestora la efortul 
de atingere a obiectivelor de dezvoltare durabila. 

Tn acest sens, va rugam sa ne sprijiniti cu diseminarea catre unitatile ~i institutiile de 1nvatamant a cartii 
obiectivelor de dezvoltare durabila pentru cei mici ce poate fi regasita 1n varianta electronica accesand 
link-ul de mai jos: 

https: / /bit. ly/2XlCRfl 

Am convingerea ca tinerii trebuie sa fie implicati de mici 1n evolutia societatii noastre iar noi avem 
responsabilitatea de a-i 1ndemna sa 1mbrati~eze principiile dezvoltarii durabile. Esenta viitorului durabil ~i 
sustenabil sta 1n solidaritate, optimism ~i determinare. Ceea ce sper sane aduca noul an. 




