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Návod
na stavění
lepšího světa

Vážení dospělí,
Víme, že máte hodně práce a musíte zařizovat spoustu důležitých věcí.
Váš čas je pochopitelně drahocenný. Ale drahocenný je i náš čas, naše budoucnost
i planeta, kterou nám tu po sobě zanecháte. Proto nám, prosím, věnujte trochu
svého času, vyslechněte si naše nápady, dovolte nám být součástí velkých
rozhodnutí týkajících se naší budoucnosti i budoucnosti planety. Nechte nás vyjádřit
svůj názor. Chceme, abyste nás vnímali jako rovnocenné partnery, kteří mohou
ovlivnit budoucnost. Chceme, abyste v nás nacházeli inspiraci a vyslechli si naše
inovativní nápady.
Nechceme znít nijak nafoukaně, ale myslíme, že jsme přišly na pár super nápadů,
jak řešit světovou krizi biodiverzity, předcházet tání arktických ledovců nebo jak na
celosvětový problém s vodou. Nápadů na záchranu planety máme spoustu!
Jistě, ne všechny naše nápady budou dospělákům připadat realistické, ale třeba
to budou právě naše nápady, které zažehnou jiskru inspirace u vědců, zákonodárců,
urbanistů, architektů a dalších, kteří je pak mohou využít v boji proti dopadům
klimatických změn.
Za deseti návrhy, uvedenými v této brožurce* stojí přes 6 000 dětí z celého světa.
Znamenají pro nás všechno, ale ve skutečnost je proměníme jen s vaší pomocí.
Moc sice máte v rukou vy, budoucnost je ale naše.**
Dělejte něco, prosím.
My vám rády pomůžeme.
* Těchto deset pokynů představuje deset nejčastějších reakcí dětí na otázku: „Co by podle
vás měli světoví lídři udělat, aby bylo o naši planetu lépe postaráno?“, kterou jsme v roce
2021 v rámci průzkumu společnosti LEGO Group položili dětem v 7 zemích světa.
Doprovodné citace jsou výňatky z odpovědí dětí, které jsme získali v rámci průzkumu
a workshopů pořádaných v roce 2021 po celém světě.
** Citace z dětského manifestu, který v roce 2021 představilo světovým lídrům Dětské valné
shromáždění v hlavním městě dětí, dánském Billundu.
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Super, upoutali jsme vaši pozornost.
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Snižte míru znečištění
ovzduší a produkci odpadu.

6

Ochraňujte přírodu.

7

Snižte emise.

3

Spolupracujte na
mezinárodní úrovni.

4

Změňte zákony.

8

Lídři, změňte své chování.

Přestaňte před problémy
zavírat oči, dělejte něco.

9

Investujte do životního
prostředí.

5

Vzdělávejte ostatní.

10

Pomozte lidem
a budoucím generacím.
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1
„Snižte škodlivý dopad továren na životní prostředí.“
„Recyklujte každý den a zdvořile nabádejte ostatní,
aby dělali totéž.“
„Vyrábějte láhve na vodu z recyklovaných materiálů
místo jednorázových plastů.“

SNIŽTE MÍRU
ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ
A PRODUKCI ODPADU.
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„90 % dětí na světě vdechuje každý den jedovatý vzduch.“
- UNICEF, The Climate Crisis is a Child Rights Crisis (2021), p50.
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„Postavte kácení deštných pralesů mimo zákon.“
„Každá země musí část svého území vyčlenit pro
divokou přírodu.“
„Mělo by se vybudovat více rezervací na ochranu
ohrožených volně žijících druhů.“

OCHRAŇUJTE
PŘÍRODU.

6x

1x

1x

1x

Úbytek biodiverzity bude mít negativní dopad i na zdraví dětí
po celém světě.
- UNICEF, Why Biodiversity is Important for Children (2020).
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3
„Zaveďte pokuty pro jedince, kteří znečišťují životní prostředí.“
„Uzákoňte pro cesty kratší než 10 km povinnost jet na kole,
ne autem.“
„Zpřísněte pravidla která se týkají produkce emisí a usnadněte
lidem přístup ke zdrojům čisté energie, jako je například solární
nebo větrná energie.“

ZMĚŇTE
ZÁKONY.

1x
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Politika ochrany životního prostředí s ohledem na děti musí být
ambiciózní a naléhavá, musí chránit jejich práva i nejlepší zájmy
před škodlivými dopady klimatických změn.
- UNICEF, Are climate change policies child-sensitive? (2020), P5.
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„Jednejte hned. Nevymlouvejte se a neházejte vinu jeden
na druhého. Je za pět minut dvanáct.“
„Dělejte něco konkrétního. Věčným debatováním ničeho
nedosáhnete.“
„Přestaňte před vážností klimatické změny neustále zavírat oči ...
Co můžete udělat dnes, neodkládejte na zítra!“

PŘESTAŇTE
PŘED PROBLÉMY
ZAVÍRAT OČI,
DĚLEJTE NĚCO.
1x

1x

1x

1x

2x

1x

Zemím, které budou kvůli dopadům klimatické změny trpět nejvíce,
se nedostává dostatečné finanční podpory nutné na rozvoj,
produkci a výzkum čisté energie.
- UNICEF, The Climate Crisis is a Child Rights Crisis (2021), p96.
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5
„Představujte programy, kterých se můžeme účastnit i my, děti.“
„O klimatických změnách se musí povinně učit ve škole.“
„O problematice životního prostředí by se mělo diskutovat
ve třídách.“

VZDĚLÁVEJTE
OSTATNÍ.

4x
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2x
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„Vzdělávejte děti v oblasti klimatických změn, naučte je být šetrnými k
přírodě a vybavte je schopnostmi a vědomostmi nutnými pro boj
s dopady klimatických změn.“
- UNICEF, The Climate Crisis is a Child Rights Crisis (2021), p120.

6
„Na střechách továren pěstujte zeleň, která bude absorbovat
vyprodukovaný CO₂.“
„Pokud to není nezbytné pro vaši práci, nejezděte autem
na rušná místa, jako jsou centra měst.“
„Zlevněte elektromobily, aby si je mohlo koupit více lidí.“

SNIŽTE
EMISE.
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3x

1x
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Všechny země musí do roku 2030 snížit emise oproti hodnotám
z roku 2010 alespoň o 45 %, aby se Země neoteplila o více
než 1,5 stupně Celsia.
- UNICEF, The Climate Crisis is a Child Rights Crisis, (2021), p119.
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7
„... spolupracujte, nesoupeřte ...“
„... nacházejte řešení, která jsou proveditelná ve všech zemích
bez ohledu na míru jejich rozvoje.“
„... všichni bychom se měli semknout a zachránit planetu!
Kdo jde se mnou??“

SPOLUPRACUJTE
NA MEZINÁRODNÍ
ÚROVNI.
1x
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„Životní prostředí naší planety lze chránit prostřednictvím posílené
mezinárodní spolupráce a provázáním lokálních opatření.“
- IPBES, Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem
Services (2019).
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„Jděte ostatním příkladem ...“
„Měli by se nad sebou zamyslet a nelétat všude možně
po světě jenom kvůli krátkým schůzkám.“
„Jenom mluvit nestačí. Začněte jednat a zasaďte
se o skutečnou změnu.“

LÍDŘI,
ZMĚŇTE SVÉ
CHOVÁNÍ.

1x

1x

1x

1x

2x

1x

1x
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9
„Peníze nemají větší hodnotu než naše planeta.“
„Dejte více peněz lidem, kteří zkoumají dopady klimatických
změn nebo vynalézají věci, které mohou pomoci.“
„Investujte více peněz a zdrojů do ochrany životního prostředí.“

INVESTUJTE
DO ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ.

1x
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1x

2x

4x

14x

Investice do klíčových oblastí, jako jsou znečištění ovzduší, půdy a vody,
nedostatek vody a záplavy, sníží riziko negativních dopadů klimatických
změn pro stovky milionů dětí po celém světě.
- UNICEF, The Climate Crisis is a Child Rights Crisis, (2021), p87-89.
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„Musíme se zabývat budoucností dětí, které budou čelit
dopadům klimatických změn.“
„Pokud se začnete více starat o naši planetu,
postaráte se i o naši budoucnost.“
„... přestaňme zavírat oči před lidmi, kteří potřebují
pomoc. Nebuďme k okolí slepí.“

POMOZTE
LIDEM
A BUDOUCÍM
GENERACÍM.
1x

1x

1x

1x

2x

1x

1x

„... ačkoliv mají klimatické změny na děti dopad v mnoha ohledech,
klimatická politika a příslušné procesy je neustále přehlížejí.“
- UNICEF, The Climate Crisis is a Child Rights Crisis, (2021), p96.
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NAŠE DALŠÍ
GENERACE
VYDANÉ VŠANC
Děti si v životě zaslouží jenom
to nejlepší, ale klimatické změny
ohrožují základní lidská práva
milionů dětí po celém světě.

Tyto pokyny k ochraně planety
byly sestaveny na základě
podnětů dětí z celého světa
v rámci tvůrčích workshopů
„Návod na stavění lepšího
světa“ a studie provedené
společností LEGO Group,
které se zúčastnilo více než
6 000 dětí ve věku 8 až 18 let
ze sedmi zemí světa.

HRAVÉ
Děti svět kolem sebe poznávají
prostřednictvím hry – zkoumají,
experimentují, čelí výzvám
a nakonec uspějí. Buďme víc jako ony.

TVOŘIVÉ
Děti sice mají představivost a
dovednosti – kreativitu, schopnost
řešit problémy, inovativně přemýšlet a
navzájem spolupracovat – potřebné k
tomu, aby přispěly k řešení klimatické
krize, ale ne vždy k tomu mají stejné
pravomoci jako dospělí.
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EMPATICKÉ
Dětem hluboce záleží na životním prostředí a jsou motivovány jednat, ne vždy ale
mají pocit, že jim dospělí jdou správným
příkladem, že vytvářejí vhodné podmínky a
chovají se tak, jak by měli.

U nás v LEGO Group
chceme dětem pomoci
rozvíjet dovednosti nutné
pro 21. století, bez kterých
se v budoucnu neobejdou.
Díky dovednostem, jimiž je
například schopnost řešit
problémy, kriticky a inovativně
přemýšlet, pracovat v týmu
a rychle se učit, se děti stanou
odpovědnými, angažovanými
a asertivními globálními
občany.

NAŠE PLANETA
OTEPLOVÁNÍ

EXTRÉMNÍ POČASÍ

V roce 2020, na konci zatím nejteplejší dekády,
dosáhly koncentrace skleníkových plynů dosud
nejvyšších zaznamenaných hodnot.*

Zvyšující se teploty přispívají k nárůstu
extrémních meteorologických jevů,
včetně mrazivých teplot a vln veder,
povodní, sucha, požárů a bouří, což
ohrožuje miliony životů a nutí děti
a rodiny, aby opustily své domovy
a komunity, což má za následek jen
další narušení jejich společenského
života i možnosti vzdělávání.*

Pokud nebudou co nejdříve přijata patřičná
opatření, náš společný cíl – aby se teplota Země
nezvýšila o více než 1,5 °C nad hodnoty před
průmyslovou revolucí – ztroskotá již v roce 2030.*
Vyšší teploty představují riziko pro základní lidská
práva dětí: přístup k pitné vodě, potravě, čistému
vzduchu a přístřeší.***

NEDOSTATEK POTRAVIN

TAJÍCÍ LEDY

Přibližně 10 % dětí a dospělých na Zemi se v
roce 2019 potýkalo se závažným nedostatkem
potravin.*

Rychlé oteplování Arktidy ohrožuje
polární prostředí, narušuje globální
meteorologické systémy, zvyšuje hladinu
moří a ohrožuje přirozená prostředí
a komunity.*

Toto číslo se bude i nadále zvyšovat, neboť
změna klimatu po celém světě ohrožuje přirozená
prostředí i biodiverzitu.*

MASOVÉ VYMÍRÁNÍ

VNITŘNÍ VYSÍDLENÍ

Dnešní děti budou svědky nejrychlejšího
masového vymírání druhů v historii planety.**

V letech 2010–2019 bylo následkem
klimatické změny vnitřně vysídleno
zhruba 23,1 milionu osob ročně
(včetně velkého počtu dětí).*

Podle OSN v současné době hrozí vyhynutí
1 milionu druhů – mnoho z nich pravděpodobně
vyhyne již v příštích několika desetiletích,
což do ekologických cyklů Země vnese
další disharmonii.**
ZDROJE:

* World Meteorological Organization, The State of the Global Climate (2020).
** IPBES, Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services (2019)
*** UNICEF, The Climate Crisis is a Child Rights Crisis (2021).
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Zjistěte více o LEGO Group
Posláním společnosti LEGO
Group je prostřednictvím hry
inspirovat a rozvíjet stavitele
zítřka. LEGO® System in Play,
díky němuž do sebe všechny
kostky LEGO pasují a lze je
vzájemně všemožně kombinovat,
dětem i fanouškům umožňuje
stavět i různě přestavovat
cokoliv, co si jen dokážou
představit.
Společnost LEGO Group byla
založena v dánském Billundu
v roce 1932 Olem Kirkem
Kristiansenem. Název LEGO
je odvozen od dvou dánských
slov LEg GOdt, která znamenají
„dobře si hrát“. LEGO Group
dodnes zůstává rodinnou
společností se sídlem v Billundu,
která je odhodlána budovat lepší
planetu pro budoucí generace.

Další informace
naleznete na:
www.LEGO.cz
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O projektu Build the Change

Přidejte se ...!
Chcete se o změnu zasadit i vy? Navštivte
www.LEGO.com/BuildTheChange
a pusťte se do toho.

Build the Change je stěžejním vzdělávacím programem
společnosti LEGO Group v oblasti udržitelné budoucnosti.
Už přes deset let ho testují děti po celém světě. Je účinný
a (zdánlivě) snadný.
Build the Change dětem poskytuje prostor, v němž se mohou
zabývat otázkami udržitelnosti a kde mohou hravým způsobem
vymýšlet řešení environmentálních a sociálních výzev světa.
Všem zúčastněným dětem slibujeme, že jejich nápady
představíme světovým lídrům, kteří rozhodují o naší
budoucnosti a mohou ji změnit k lepšímu.

1

1. Přečtěte si více o výzvě
v podobě trvale udržitelné
budoucnosti, které čelí celý svět.

2

2. Připravte se ...

3

3. Vymyslete řešení!

4

4. Podělte se o své nápady.
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Náš závazek k učení hrou

LEGO Group a nadace LEGO
Foundation se zavázaly,
že budou po celém světě
propagovat učení hrou.
Naším cílem je předefinovat
hru a založit koncept učení
na praktických výukových
zážitcích, jako je projekt
Build the Change, kterého
se děti účastní v aktivní roli
– získají smysluplné a příjemné
zážitky, poznají spolu s ostatními
různé věci a na vlastní pěst
si je vyzkouší.
Když se po celém světě
setkáváme s dětmi, které jsou
kreativní, zapálené, chtějí se
neustále učit novým dovednostem
a umí spoustu různých věcí
zásadních pro jejich celkový vývoj,
je to pro nás velký úspěch.
Další informace
naleznete na:
LEGOfoundation.com
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Náš závazek k trvalé udržitelnosti
LEGO Group se podílí na budování udržitelné
budoucnosti a vytváření lepšího světa,
který tu zanecháme našim dětem.
Spojili jsme síly s dětmi, rodiči, pedagogy,
našimi zaměstnanci, partnery, charitami
a odborníky, abychom měli trvalý dopad
a inspirovali dnešní děti, aby se staly
staviteli zítřka.
Prostřednictvím vzdělávacích programů,
jako je Build the Change, pracujeme na tom,
abychom děti vybavili potřebnými
dovednostmi a znalostmi.

Bez nich by se nemohly stát aktivními
globálními občany připravenými čelit výzvám
budoucnosti, jako je řešení dopadů klimatické
změny a přechod na oběhové hospodářství.
Kromě toho pracujeme na minimalizaci našeho
dopadu na životní prostředí, odstraňování námi
vyprodukovaného odpadu a vývoji nových
udržitelných materiálů pro naše výrobky a obaly.
V prosinci 2020 se společnost LEGO Group stala
prvním velkým výrobcem hraček, který oznámil
vědecky podložený cíl pro snížení emisí CO2.

Další informace
naleznete na:
LEGO.com/sustainability
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Tisícovky dětských nápadů ...
Tisícovky dětských nápadů ...
deset pokynů ... jedna velká prosba ...
jednejte ... okamžitě.
Doufáme, že vás tento návod na stavění lepšího světa
inspiruje ... koneckonců ho napsaly děti, stavitelé zítřka.
Všichni bychom měli dětem více naslouchat – co je trápí,
o čem přemýšlí i o čem sní. Musíme je smysluplněji zapojovat
do rozhodovacích procesů. Ukažme jim, že si jejich myšlenek
vážíme – jednejme okamžitě, upřímně a smysluplně.
Pomozme jim proměnit jejich vize ve skutečnost a dovolme
jim mít větší vliv. Dejme jim do rukou moc postavit
kýženou změnu.
Nejdůležitějšími aktéry budoucnosti naší planety jsou
přece jenom děti. Je to jejich budoucnost a ony se musí
podílet na jejím vytváření.
Děkujeme,
The LEGO Group
Jménem všech dětí světa.

