
 

 

 

 

17 Qëllime e zhvillimit e të 

qëndrueshmërisë së jetës 

Keni ju pyetje ? 

Shkruani tek Flamingo Frida : 

familie-forscht@stiftung-nlw.de 

Kombet e bashkuara janë një lidhje ndërmjet 

193 vendeve. Këto vende kanë si qëllim të 

punojnë sëbashku, që vlerat e jetesës të 

qëndrojnë e të përmirësohen më tej në të 

ardhmen. Në shtatorin e vitit 2015 ato 

përcaktuan në agjendën e tyre  arritjen e 17 

qëllimeve brënda vitit 2030, për përmirësimin e 

vashdueshmërisë  së vlerave jetësore  në botë. 

Gjeni ju cilat janë këto 17 qëllime të  agjendës 

2030 për një botë me jetesë sa më të mirë! 

 Këto qëllime mund ti mësoni tek „ Frida´s 

Memory“  nën :  

 https://www.stiftung-nlw.de/fridas-memory/ 

 Në internet tek broshura   „Agjenda 2030“ e 

republikës të Rhine/westphalia të veriut 

këto qëllime janë shpjeguar shumë lehtë 

ëer fëmijët:  

 http://broschüren.nrw/agenda-2030-dt 

 Në  video  tek YouTube „SDGs thjeshtë 

fëmijët “ sqarojnë  qëllimet e tyre për 

zhvillimin e një botë sa më të qëndrueshme 

në të ardhmen: 

 https://www.youtube.com/watch?v=dip4UFum87s 

 Përshëndetje ,unë jam  Frida 

Flamingo! Bukur, që ju bëni 

kërkime. Sot është fjala për  

„17 qëllimet e agjendës 2030 për 

një jetë më me shumë vlera në 

botë“. 

Secili vend duhet te emëroje e të 

arrijë qëllimet e tij deri në vitin 

2030.  

Ne dëshirojmë për të gjithë 

njerëzit  një botë sa më të mirë 

për të jetuar. 

 17 qëllimet  e agjendës 2030 quhen gjithashtu  

edhe „17 qëllimet për zhvillimin e qëndrushëm në 

të ardhmen“ ose  shkurt të quajturat „17 SDGs“. 

Kjo vjen nga anglishtja . Në anglisht këto  17 qëllime 

përkthen: „ 17 Qëllime të Zhvillimit të 

Qëndrueshëm“.   

https://www.stiftung-nlw.de/fridas-memory/
http://broschüren.nrw/agenda-2030-dt/home/#!/Home
https://www.youtube.com/watch?v=dip4UFum87s


 

     

Të mos ketë  

varfëri. 

Pagat të drejta e 

pjesëmarrje për të 

gjithë njerëzit 

Të mos ketë uri 

Ushqim të 

mjaftueshëm e të 

shëndetshëm për të 

gjithë njerëzit 

Shërbim e kujdes 

mjeksor  

Si dhe parandalimin 

e sëmundjeve për 

të gjithë njerëzit 

E drejta për arsim 

Të gjithë njerëzit 

kanë të drejta të 

barabata për një 

arsim të mirë 

Të gjithë njerëzit 

janë të barabartë 

Të drejta të 

barabarta grua dhe 

burrë / vajza e 

djem. 

     

Ujë të pastër 

Për të gjithë njerëzi 

për të pirë e për     

tu larë 

Energji me kosto të 

lirë dhe e pastër 

Prodhimi e 

konsumimi  i 

qëndrueshëm 

Punë të denjë  dhe        

rritje ekonomike  

Vende pune të mira 

e paga të drejta  

Industri, zhvillim  e  

infrastruktur 

Zhvillim teknik për    

njerëzit e ambjentin 

Sa më pak     

pabarazi 

Mundësi të njëjta 

për të gjithë njerëzit 

    

 

Zhvillim të 

qëndrueshëm të 

qyteteve e 

fshatrave  

Jetë sa më të mirë, 

të sigurtë e të 

qëndrueshme   

Prodhim/Konsumim  

të bollshëm 

me shumë 

përgjegjësi të 

shfrytëzohen 

pasuritë  natyrore 

Masat mbrojtës  

ndaj klimës 

Të luftohen pasojat 

mbi ngrohjen  e 

tokës 

Jeta nën ujë 

Të ruhet 

shumëllojshmëria  e 

jetës në oqeane e 

dete  

 

   

  

Jeta natyrore  

Të mbrojmë 

shumëllojshmërinë 

e peizazheve  

natyrore 

 Institucione të 

fuqishme për paqe 

e drejtësi 

 Rregulla të drejta 

për një jetë të 

përbashkët 

Partneritet te 

qëllimshëm 

Të bëhemi partner  

për ndërtimin e një 

bote sa më të mirë 

 

 

17 qëllimet për ruajten e zhvillimin e jetës  

Keni jupyetje ? 

Shkruani tek Flamingo Frida : 

familie-forscht@stiftung-nlw.de 



 

Ditari i studiuesit 

Kërkohet fantazia e juaj! 

 Ju do të zbuloni se  çdo gjë është e 

lidhur me njëra-tjetrën. 

Fatkeqësisht nuk ka zgjidhje të 

thjeshta . Gjithashtu  nuk kemi të 

gjitha informcionet në lidhje me 

nje temë. 

E megjithatë  ne duhet të 

marrim vendime  në mënyrë që 

të krijojmë një botë me vlerë 

jetese për të gjithë si tani dhe në 

të ardhmen. 

 

 

Secili mund të bëjë diçka , që jeta në tokë të 

jetë sa  më e vlefshme e të përmirësohet. 

Edhe  ju mund ta ndryshoni atë! Varet nga 

ne si duam të jetojmë tani e në të ardhmen 

në tokë? 

 Më shumë informacione nën: 

www.stiftung-nlw.de/familie-

forscht/ 

BNE Regionalzentrum  

der Stiftung Natur und 

Landschaft Westmünsterland 

E-Mail: info@stiftung-nlw.de 

Tel. 02564/906000  

Fax: 02564/986029 

 

Udhëzim: Kujdes gjatë eksperimentit, zbatoni rregullat e sigurisë! 

Keni ju pyetje? 

Shkruani tek Flamingo Frida : 

familie-forscht@stiftung-nlw.de 

Idetë e mia për një botë më të mirë. 

Këto mund të bëhen më mirë: 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

Këto  mund ti bëjë unë: 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

Për këto duhet të vendosi politika: 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 


