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PILNOŚĆ CELÓW



KAŻDE DZIAŁANIE MA ZNACZENIE

Konsumenci czują już swoją 
współodpowiedzialność za 
realizację Celów. 

Mają świadomość, że nawet 
najmniejsze działanie ma 
znaczenie i starają się je 
podejmować. 

https://ziemianieatakuja.pl/



NAJWIĘKSZE WYZWANIA 

https://ziemianieatakuja.pl/

Świadomość katastrofy ekologicznej rośnie.
Wyzwania środowiskowe:

▪ Odpady w tym plastik

▪ Niedobory wody/susze

▪ Przekształcanie środowiska naturalnego
pod działalność człowieka

▪ Zanieczyszczenie powietrza



ŚWIADOMOŚĆ MŁODYCH 



PRESJA NA BIZNES



GŁÓWNE WNIOSKI
BADANIE KONSUMENCKIE 



ZNAJOMOŚĆ POJĘCIA
CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU



PROBLEMY
Problemy do rozwiązania czyniące świat lepszym miejscem do życia 
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PILNE DZIAŁANIA I NASZ WPŁYW



OCENA AKTYWNOŚCI I 
OCZEKIWANIA WOBEC 
BIZNESU



AKTYWNOŚĆ
Podejmowane działania w ostatnich 12-tu miesiącach
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angażowanie się w życie społeczności lokalnych, głosowanie w budżecie…

angażowanie się w walkę o prawa kobiet

wybór oferty firmy, która angażuje się w działania na cele społeczne

dokształcanie się, udział w kursach/studiach/lektura specjalistycznych…

wpłata pieniędzy na konto wybranej fundacji lub wysłanie sms-a na cele…

zakup produktu, z którego dochód ze sprzedaży był przeznaczony na cele…

zakup produktu ekologicznego

zakup produktu lokalnego

zadbanie o zdrowie i samopoczucie np. zmniejszając ilość mięsa w diecie,…

wybór roweru lub spaceru zamiast samochodu, żeby dotrzeć do pracy

wybór produktu w opakowaniu przyjaznym środowisku

świadome powstrzymywanie się od zakupu zbędnych rzeczy

zamiast wyrzucić jedzenie, zamraża je lub dzieli się nim z innymi

oszczędzanie wody lub energii

segregowanie śmieci

wiele razy kilka razy raz nigdy



OCENA AKTYWNOŚCI
KATEGORIE PODMIOTÓW



OCZEKIWANIA WOBEC BIZNESU



OCENA



ZACHĘTA



Podsumowując…

Aktywność biznesu dotycząca działań na 
rzeczy Agendy 2030 jest nisko oceniana, przy 
czym połowa badanych nie ma wiedzy na 
ten temat

Główne czynniki zachęcające do działania: 
wiedza jakie działania podejmować (36%), 
zachęty finansowe (28%) oraz przykład innych 
(16%) 

Polacy uważają zmiany klimatyczne za największe 
wyzwanie współczesnego świata, a Cel 3 – Zdrowie i 
jakość życia za najpilniejszy. Tylko 4-8 % 
konsumentów deklaruje dobrą znajomość i 
rozumienie pojęć, ale konsumenci chcą być 
zaangażowani.



AMBITNE DZIAŁANIA ALE TEŻ 
EDUKACJA



Zadaniem kampanii edukacyjnej Dobre Cele jest budowanie
świadomości Polaków na temat Celów Zrównoważonego
Rozwoju i zachęcanie do działania na ich rzecz.

Dzięki tekstom napisanym prostym językiem, przystępnej formie
„dobrych celów” i umieszczeniu globalnych wyzwań w lokalnym,
polskim kontekście, Polacy mogą zapoznać się z Celami
Zrównoważonego Rozwoju w przyjazny sposób.

Dostarczamy Polakom konkretną wiedzę na temat działań, które
mogą wdrożyć w życie bezpośrednio po przeczytaniu naszych
porad. Dzięki współpracy z Partnerami pokazujemy dobre
przykłady innych oraz akcje i wydarzenia, w które można się
zaangażować.



STRONA INTERNETOWA KAMPANII

Nasza strona internetowa została zainaugurowana
24 września 2021 r. Każdy z 17 Celów posiada
swoją podstronę, na której opisujemy:

• czemu dane zagadnienie jest ważne dla Polski,

• dane statystyczne pokazujące wyzwania, z jakimi
mierzy się nasz kraj,

• co musi się zmienić w Polsce, aby zrealizować
dany cel,

• działania, jakie może podjąć każdy z nas
(przygotowane w formie prostego testu),

• wydarzenia i aktywności Partnerów, w które
można się zaangażować.



DZIAŁAJMY!

JUŻ NAJWYŻSZY 
CZAS NA DZIAŁANIE!


