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Światowy ruch na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju rośnie.  
Upewnijmy się, że światowi przywódcy o nim usłyszą. 

 

PRZYKŁADOWY TWEET 

Rośnie globalny ruch #SDGs. Upewnijmy się, że światowi przywódcy o nim usłyszą. Światowy 
Tydzień Działań na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju #Act4SDGs: 20-30 września. 

Dołącz      http://act4sdgs.org  

 

PRZYKŁADOWY E-MAIL Z WEZWANIEM DO DZIAŁANIA 

 

 
 

PODEJMIJ DZIAŁANIE! 

PRZYŁĄCZ SIĘ DO ŚWIATOWEGO RUCHU #ACT4SDGs 

MIĘDZYNARODOWY TYDZIEŃ DZIAŁANIA: 20-30 WRZEŚNIA 2019 
 

http://act4sdgs.org/
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Nasz świat i nasza przyszłość są zagrożone. Poczyniliśmy pewne postępy, ale nie na tyle duże,  
by dotrzymać obietnic złożonych przez wszystkie narody w 2015 r., które zobowiązały się do 
realizacji postanowień Agendy 2030 i 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, aby zapewnić przyszłość 
pełną pokoju i dobrobytu na zdrowej planecie dla nas wszystkich. 

We wrześniu ponownie zapraszamy do przyłączenia się do nas, aby wraz z tysiącami osób i 
organizacji,  świętować czwartą rocznicę historycznego przyjęcia Celów Zrównoważonego Rozwoju w 
ramach Światowego Tygodnia Działania. 

W ubiegłym roku ponad milion osób w 1243 miastach w 142 krajach wzięło udział w działaniach na 
rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju. Dzięki Waszemu wsparciu, w tym roku możemy pójść 
znacznie dalej i pokazać, w jaki sposób twórcy zmian - tacy jak Ty, sprawiają, że SDGs stają się 
rzeczywistością dla nas wszystkich.  

Największy Światowy Tydzień Działania #Act4SDGs odbędzie się w solidarności z obywatelami na 
całym świecie, w tym z grupami młodzieży, takimi jak Fridays for Future i kierowanymi przez 
młodzież globalnymi strajkami dla klimatu, a także organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w 
ramach kampanii #StandTogetherNow. 

Ten rok jest szczególnie ważny, ponieważ po raz pierwszy od czasu przyjęcia Celów 
Zrównoważonego Rozwoju w 2015 r., szefowie państw dokonają przeglądu postępów we wdrażaniu 
Agendy 2030 na Szczycie ONZ. Co więcej, nasza zbiorowa mobilizacja odbędzie się na tle 5. głównych 
szczytów poświęconych jednym z najpilniejszych problemów naszych czasów, w tym: zmianom 
klimatu, powszechnej opiece zdrowotnej, małym państwom wyspiarskim i finansowaniu rozwoju, 
jako uzupełnieniu Celów Zrównoważonego Rozwoju. 

Najlepsze działania z całego świata na rzecz Agendy 2030 zostaną zaprezentowane podczas 
Tygodnia Wysokiego Szczebla ONZ w czasie Światowego Tygodnia Działania. 

 

OTO JAK MOŻESZ WESPRZEĆ ŚWIATOWY TYDZIEŃ DZIAŁANIA #ACT4SDGS 
 

ZAINICJUJ DZIAŁANIE 

✓ ZAREJESTRUJ SIĘ do 15 września 
✓ Zorganizuj wydarzenie lub aktywność związaną z SDGs i umieść swoje działanie na mapie. 
✓ Rób zdjęcia, nagrywaj filmy, rozmawiaj z uczestnikami wywiadów… udokumentuj swoje działania  

i udostępnij je za pomocą #Act4SDGs 
✓ Znajdź inspirujące pomysły w #Act4SDGs Toolkit  

https://www.fridaysforfuture.org/
http://www.act4sdgs.org/register/
http://act4sdgs.org/
https://trello.com/b/mOvFxhVP/global-week-to-act4sdgs
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ZWIĘKSZ zasięg Światowego Tygodnia Działania #Act4SDGs 

✓ Udostępnij tę wiadomość swojej sieci kontaktów 
✓ Dołącz do kampanii online #Act4SDGs - na tablicy trello znajdziesz tam przykładowe wiadomości  

i filmy oraz elementy graficzne związane z kampanią #Act4SDGs 
✓ Nagłośnij tę inicjatywę w lokalnych mediach 

 

MATERIAŁY I INFORMACJE NA TEMAT ŚWIATOWEGO TYGODNIA DZIAŁANIA #ACT4SDGS 

• Strona kampanii: http://act4sdgs.org 
• Globalne działania na mapie działań SDGs 
• Materiały brandingowe do użytku na platformach cyfrowych: #Act4SDGs logo i zdjęcia 

promocyjne, 
• Zasoby do mediów społecznościowych, historie działań i nie tylko na tablicy trello #Act4SDGs 

 
KLUCZOWE KOMUNIKATY 

● 25 września 2015 r. światowi przywódcy przyjęli Agendę na rzecz Zrównoważonego Rozwoju  
do roku 2030 wraz z Celami Zrównoważonego Rozwoju: 17 celów, które określają uniwersalną 
drogę do położenia kresu ubóstwu, ochrony planety i zapewnienia życia w dobrobycie i pokoju dla 
wszystkich osób bez wyjątku. 

● Światowy Tydzień Działania SDGs w 2019 r. to czwarta rocznica historycznego przyjęcia Celów 
Zrównoważonego Rozwoju. Odbywający się w dniach 20-30 września, Światowy Tydzień 
Działania, gromadzi publiczne poparcie na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju na całym 
świecie. W czasie tego wydarzenia, światowi przywódcy spotkają się w Kwaterze Głównej ONZ na 
pięciu kluczowych wydarzeniach Szczytów ONZ: Szczytu Działań Klimatycznych, Spotkania 
Wysokiego Szczebla ONZ w sprawie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, pierwszy w 
historii Szczyt SDGs po przyjęciu programu Działań na rzecz Zrównoważonego Rozwoju do roku 
2030, Dialog Wysokiego Szczebla na temat Finansowania Rozwoju oraz Śródokresowy Przegląd 
Ścieżki SAMOA. 

● Jak dotąd największy Światowy Tydzień Działania #Act4SDGs odbędzie w solidarności  
z obywatelami na całym świecie, w tym z grupą młodzieży Fridays for Future i kierowanymi przez 
młodzież globalnymi strajkami klimatycznymi, a także organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego reprezentujących kampanię #StandTogetherNow. 

● SDGs zostaną osiągnięte tylko wtedy, gdy wszyscy podejmą DZIAŁANIA. Na całym świecie jest 
wiele osób i organizacji, które wprowadzają pozytywne zmiany w swojej pracy, życiu zarówno 

https://trello.com/b/mOvFxhVP/global-day-to-act4sdgs
http://act4sdgs.org/
https://act4sdgs.org/map2019/
http://www.act4sdgs.org/design-assets/
https://trello.com/b/mOvFxhVP/global-day-to-act4sdgs
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prywatnym, jak i publicznym dla Celów Zrównoważonego Rozwoju. Liczy się każde działanie,  
a każda osoba i organizacja jest zaproszona do przyłączenia się do globalnego ruchu realizującego 
działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju. 

● Światowy Tydzień Działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju łączy i wzmacnia 
inicjatywy w tysiącach miast, przy udziale społeczności z całego świata i ze światowymi liderami 
biorącymi udział w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w Nowym Jorku, wzywając do przyspieszenia 
wdrażania postanowień Agendy 2030. 

● WEZWANIE DO DZIAŁANIA: W dniach 20-30 września dołącz do Światowego Tygodnia,  
aby wspólnie działać na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju #Act4SDGs. 

 

O Światowym Tygodniu Działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju 
Nasz świat i nasza przyszłość są zagrożone ubóstwem, rosnącą nierównością społeczną i kryzysem 
klimatycznym. Poczyniliśmy pewne postępy, jednak nie na tyle znaczące, aby dotrzymać obietnic 
złożonych przez państwa członkowskie ONZ w 2015 r., by zrealizować postanowienia Agendy 2030  
i 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz stworzyć przyszłość pełną pokoju i dobrobytu na zdrowej 
planecie dla nas wszystkich. Aby osiągnąć te cele, musimy przyspieszyć i skumulować nasze wysiłki. 

Światowy Tydzień Działania #Act4SDGs to coroczne wezwanie do działania skierowane do osób  
i organizacji na całym świecie w celu przyspieszenia działań na rzecz realizacji Celów 
Zrównoważonego Rozwoju (SDGs - zwanych również Globalnymi Celami). 

Światowy Tydzień Działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju gromadzi publiczne poparcie 
dla SDGs na całym świecie, podczas gdy światowi przywódcy spotkają się w Kwaterze Głównej ONZ 
na pięciu kluczowych wydarzeniach Szczytów ONZ: Szczytu Działań Klimatycznych, Spotkania 
Wysokiego Szczebla ONZ w sprawie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, pierwszy w historii 
Szczyt SDGs po przyjęciu programu Działań na rzecz Zrównoważonego Rozwoju do roku 2030, Dialog 
Wysokiego Szczebla na temat Finansowania Rozwoju oraz Śródokresowy Przegląd Ścieżki SAMOA. 

Od 20 do 30 września, zjednoczymy się podczas największego Światowego Tygodnia #Act4SDGs,  
w solidarności z obywatelami na całym świecie, w tym grupami młodzieżowymi, reprezentowanymi 
przez inicjatywę Fridays for Future i kierowanymi przez młodzież strajkami klimatycznymi oraz 
społeczeństwem obywatelskim organizacje poprzez kampanię #StandTogetherNow. 

Światowy Tydzień Działania #Act4SDGs połączy inicjatywy odbywające się w tysiącach miast  
i społecznościach na całym świecie, ze światowymi liderami zgromadzonymi w Nowym Jorku, 
wzywając do przyspieszenia wdrażania postanowień Agendy 2030. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fact4sdgs.org%2F&data=02%7C01%7Claura.hildebrandt%40undp.org%7C162bd5366c734399cb3608d711d085b9%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C636997459629065890&sdata=C8ANcTzMJpEyyb7F3XHLc9YOfkwiHAsYdgMgnjODfKs%3D&reserved=0
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Zapraszamy wszystkich do przyłączenia się do działań! Od 20 do 30 września tysiące grup 
młodzieżowych, szkół, uniwersytetów, samorządów, sieci i organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego, fundacji, agencji ONZ, firm i osób ze wszystkich regionów świata zmobilizują się do 
działań SDGs  
w swoich społecznościach. Zorganizuj akcję, zaktywizuj swoją sieć lub znajdź akcje mające miejsce  
w pobliżu i dołącz do globalnego ruchu podejmującego działania na rzecz Celów Zrównoważonego 
Rozwoju. 

Wiemy, czego potrzebuje nasz świat. Przyśpieszmy teraz działania, aby osiągnąć Cele 
Zrównoważonego Rozwoju i upewnijmy się, że świat się o tym dowie! 

 

Więcej informacji: https://kampania17celow.pl/ 

 

Kontakt:  

Aleksandra Kretkowska, CSR Consulting, aleksandra.kretkowska@csr-consulting.pl, tel. 881 090 576 

https://kampania17celow.pl/
mailto:aleksandra.kretkowska@csr-consulting.pl

