
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ “Право в Целта! Време за глобално образование: 

международна мрежа от активни училища  за целите за устойчиво развитие 

материали & текст - Александър Златанов и
Калоян Пенов; рисунки - Моника Пежгорска,
Йоана Фролошка, Калина Манолова, Сини
Чен, ученици от 9 клас с ръководител Ася
Богоева на 138 СУЗИЕ „Проф. Васил

Златарски“, гр. София

НАМАЛЯВАНЕ НА НЕРАВЕНСТВОТО

европейски ценности



Какво е неравенство?

Глобалното неравенство  се изразява в: 

•Различията на хората по отношение

на това дали са бедни или богати -

Моника Пежгорска

•Неравномерното разпределение на

доходи и богатство между население-

то на света - Йоана Фролошка

•Състояние на неравностойност по

отношение на доходи или богатство -

Сини Чен



Видове неравенства
• неравенство по пол

• неравенство по раса
• неравенство по възраст 

• неравенство по физически 

способности - хора в 

неравностойно положение



Какво е 

равенство ? 

Нашето дърво на 

човешките права 

автор - Йоана Фролошка



Как да се отнасям с уважение към другите?

За да се отнасяме с уважение към другите трябва:

 Да ги изслушваме; 

 Да приемаме и тяхната гледна точка по дадена тема;

 Дори и нашата да е напълно различна; 

 Да приемаме другите такива, каквито са;

 Да бъдем любезни и вежливи;

 Да се усмихваме;  

 Да казваме благодаря.



Индекс на човешко развитие /ИЧР/

• ИЧР ни дава възможност да разделим 

страните в света на развити и развиващи се

≥ 0,900 0,850 – 0,899 0,800 – 0,849 0,750 – 0,799 0,700 – 0,749

0,650 – 0,699 0,600 – 0,649 0,550 – 0,599 0,500 – 0,549 0,450 – 0,499

0,400 – 0,449 ≤ 0,399 Няма данни

• ИЧР е социално - икономически показател, 

който се състои от три компонента:

1. продължителност на живота                                            

2. образователно равнище                                          

3. жизнен стандарт -БВП на глава от населението



Gapminder tool  България е на 52 място с

резултат 0,812 в списъка

от 189 държави по ИЧР,

показатели за 2018 г.



Защо има международни неравенства?

Защото хората по света са поставени при нееднакви условия на 

живот  условия? 

https://www.gapminder.org/dollar-street/matrix

https://www.gapminder.org/dollar-street/matrix


Climate change

Ние подкрепяме протестите на нашите връстници инициирани от шведската ученичка 

Грета известни като „Училищна стачка за климата“

"School Climate Strike" Movement, / Shotstrejk för klimatet

Как неравенството е свързано с проблемите на 

околната среда? 



Начин, по който се показва

равенство в настоящ момент е

протестите по цял свят за BML-

за неравенството между расите

В България това неравенство не

е толкова силно изразено. Ние

имаме по-малък проблем с

неравенствата между етнически-

те групи.

Освен чрез протести, може а

стане и по мирен начин, чрез

малко повече любов, и

добронамерени хора. Както

има акции за пренасяне на

вода в Африка, така всеки

един от нас може да отдели

по малко, от хляба си, от

водата си и да занесе на

човек, който види, че се

нуждае от това. На такива

хора може да се помогне и

чрез малко книги, чрез които

могат да се подготвят, да

завършат може би ? Има

много доброти, които един

човек може да направи за

нуждаещите се хора.

Като ученици, ние се опитваме

да сме по-добри, да показваме

на възрастните хора, че новото

поколение, може да помогне на

света за по-добри времена. Като

ученици, се стараем да

развиваме и да опазваме всичко,

което ни се даде, всичко което

виждаме че не е наред се

опитваме да сме максимално

полезни, и любопитни към по-

добро развитие за нашият свят.

Какво могат да направят гражданите по света 

за да  се борят с неравенството?



Какво означава да не оставяме никого след себе си?

Програмата на ООН за развитие ПРООН има за цел да помага на хората да

градят по-добър живот и се фокусира основно върху пет казуса на

развитието:

 демократично управление

 намаляване на бедността 

 устойчиво развитие на околната среда, енергетиката и 

туризма 

 предотвратяване на кризи и възстановяването от тях 

 предотвратяване разпространението на СПИН/ХИВ



Какво правим ние?

Включваме се в 

кампанията 

Учим за да се справяме 

с предизвикателствата

Работим по 

международни проекти 



A какво правите Вие?


