Cele Zrównoważonego Rozwoju to globalny plan
poprawy świata. Smerfy chcą, żeby wszystkim żyło
się lepiej. Dołączmy do nich!

Cel 1: KONIEC Z UBÓSTWEM
Razem ze Smerfami skończmy
z ubóstwem na całym świecie. Dzięki temu
wszyscy będziemy żyć szczęśliwie.

CEL 2: ZERO GŁODU
Smerfy pomagają w walce z głodem.
Nie pozwalają psuć się żywności i nie marnują jej,
nie wyrzucają jedzenia do kosza.

CEL 3: DOBRE ZDROWIE I JAKOŚĆ ŻYCIA
Osiłek uwielbia być aktywnym i prowadzi
zdrowy styl życia. To sprawia, że może
pomagać innym w potrzebie.

CEL 4: DOBRA JAKOŚĆ EDUKACJI
Smerfy wiedzą, że dobrej jakości edukacja jest
kluczem do poprawy losu człowieka. Uczymy się nie
tylko w szkole, ale przez całe życie.

CEL 5: RÓWNOŚĆ PŁCI
Każdy w wiosce wie, że równouprawnienie
ma ogromne znaczenie dla szczęśliwego
życia każdego Smerfa.

CEL 6: CZYSTA WODA I WARUNKI SANITARNE
Nie wszyscy mają dostęp do czystej i pitnej wody
oraz warunków sanitarnych. Możesz pomóc, jeśli
będziesz kąpać się pod prysznicem i nie marnować
wody. Smerfy doskonale to rozumieją.

CEL 7: CZYSTA I DOSTĘPNA ENERGIA
Energia ma wpływ na całe gospodarki i rozwój
naszej planety. Ważniak wie, że dostęp do
czystej energii może zmienić nasze życie
i jest szansą na lepszą przyszłość.

CEL 8: WZROST GOSPODARCZY I GODNA PRACA
Każdy Smerf i każdy człowiek wie,
że musimy mieć dobrą i godną pracę,
aby żyć w dobrobycie i wieść szczęśliwe życie.

CEL 9: INNOWACYJNOŚĆ, PRZEMYSŁ, INFRASTRUKTURA
Ważniak uwielbia eksperymenty naukowe.
To wspaniale, bowiem właśnie innowacyjność jest
niezbędna do naprawy świata.

CEL 10: MNIEJ NIEROWNOŚĆI
W wiosce Smerfów każdy się liczy i nikt
nie jest pomijany. Smerfy dbają o to,
by nikogo nie krzywdzić i nie marginalizować.

CEL 11: ZRÓWNOWAŻONE MIASTA I SPOLECZNOŚCI
Smerfy dbają o swoją wioskę oraz o każdą osobę.
Dzięki temu razem stworzyły kochającą społeczność
i troszczą się o siebie wzajemnie.

CEL 12: ODPOWIEDZIALNA KONSUMPCJA
I PRODUKCJA
Smerfy wiedzą, że jeśli mamy naprawić świat
to musimy zmienić swoje zachowanie. Musimy
oszczędzać energię, stosować recykling
i ponowne użycie materiałów.

CEL 13: DZIAŁANIA W DZIEDZINIE KLIMATU
Smerfy bardzo uważają, by nie niszczyć środowiska
i w ten sposób przeciwdziałają zmianom klimatycznym.
Dzięki temu sprawią, że kolejne pokolenia będą
mogły żyć szczęśliwie w wiosce.

CEL 14: ŻYCIE POD WODĄ
Oceany podtrzymują morskie ekosystemy, bez
których nie byłoby życia na Ziemi. Smerfy
bardzo się starają, by je nie niszczyć
i dbają o swoje środowisko.

CEL 15: ŻYCIE NA LĄDZIE
Wszystkie Smerfy kochają swoją planetę
i wszystko, co na niej żyje i rośnie. Dokładają
wszelkich starań, by nie szkodzić środowisku
i zachować bioróżnorodność.

CEL 16: POKÓJ, SPRAWIEDLIWOŚĆ
I SILNE INSTYTUCJE
Smerfy wiedzą, że sprawiedliwość
i budowa pokojowych społeczeństw
mogą zmienić świat na lepsze.

CEL 17: PARTNERSTWA NA RZECZ CELÓW
Smerfy zawsze pracują razem, ponieważ wiedzą,
że żaden cel nie jest zbyt duży, jeśli ma się partnerów.
Każdy powinien robić wszystko, co tylko może,
aby czynić świat dobrym.

