Samoocena SDG
Jak Państwo oceniają postęp
wdrażania SDGs w Państwa
obszarach chronionych?
Zapraszamy do wypełnienia ankiety!
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Cel samooceny
W jakim celu przeprowadzamy samoocenę?
Celem formularza jest zgromadzenie informacji na temat realizacji celów
zrównoważonego rozwoju (SDGs). Wypełniając formularz, pomagają Państwo w
gromadzeniu informacji dotyczących wdrażania SDGs w obszarach chronionych
Państwa lub Państwa organizacji. Samoocena jest przeznaczona dla
interesariuszy zaangażowanych w realizację celów SDGs.

Czemu służy ta ankieta?
Wyniki zapewnią Państwu:
 informacje na temat postępu wdrażania SDGs
 informacje na temat wkładu własnego we wdrażanie SDGs
 informacje na temat wyzwań oraz sukcesów związanych ze wdrażaniem
SDGs
Wyniki służą:
 zwróceniu uwagi na zaniedbane elementy SDGs
 poprawie warunków wdrażania SDGs
 podzieleniu się wiedzą oraz wzajemnej nauce

Zasady korzystania z ankiety
W trakcie wypełniania ankiety należy pamiętać o zaznaczaniu komórek
znajdujących się po lewej stronie tabeli. Prosimy o pisemne uzasadnienie
odpowiedzi w komórce po prawej stronie tabeli. W sekcji 2 należy zaznaczyć
komórki zależnie od Państwa oceny postępu wdrażania celów SDGs.
W razie wątpliwości dotyczących poszczególnych celów zrównoważonego
rozwoju, są one wymienione na końcu dokumentu.
 Należy zaznaczyć, że samoocena będzie użyteczna tylko wtedy, gdy
odpowiedzi będą szczere, a wyjaśnienia wyczerpujące!
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Samoocena SDG
Nazwa podmiotu lub instytucji:
_________________________________________________________________
Cel dokonywania samooceny wdrażania SDG
_________________________________________________________________

Postęp ogólny:
1. Jak Państwo oceniają postęp wdrażania SDGs w Państwa obszarach
chronionych?
Prosimy zaznaczyć odpowiednią komórkę oraz uzasadnić swoją odpowiedź.

Stopień postępu

Uzasadnienie

A: Brak postępu
B: Niewielki postęp
C: Znaczący postęp
D: Ogromny postęp
E: Nie wiem
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Szczegóły Państwa wkładu w realizację SDGs:
2. Jak oceniają Państwo działanie swoje lub swojej grupy interesariuszy w realizacji SDGs, za które jesteście
odpowiedzialni?
Prosimy zaznaczyć odpowiednią komórkę oraz uzasadnić swoją odpowiedź.
Inicjatywa nie leży w
zasadniczych
kompetencjach mojej
organizacji lub mojej
grupy interesariuszy

Postępy realizacji celów
A:Brak
postępu

B:Niewielki C:Znaczny D:Ogromny
postęp
postęp
postęp

E:Nie
wiem

Uzasadnienie i komentarz

SDG 1
SDG 2
SDG 3
SDG 4
SDG 5
SDG 6
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Inicjatywa nie leży w
zasadniczych
kompetencjach mojej
organizacji lub mojej
grupy interesariuszy

Postępy realizacji celów
A:Brak
postępu

B:Niewielki C:Znaczny D:Ogromny
postęp
postęp
postęp

E:Nie
wiem

Uzasadnienie i komentarz

SDG 7
SDG 8
SDG 9
SDG 10
SDG 11
SDG 12
SDG 13
SDG 14
SDG 15
SDG 16
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Inicjatywa nie leży w
zasadniczych
kompetencjach mojej
organizacji lub mojej
grupy interesariuszy

Postępy realizacji celów
A:Brak
postępu

B:Niewielki C:Znaczny D:Ogromny
postęp
postęp
postęp

E:Nie
wiem

Uzasadnienie i komentarz

SDG 17
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3. Jaki jest wpływ Państwa bądź Państwa grupy interesariuszy na wdrażanie
SDGs?
Prosimy zaznaczyć odpowiednią komórkę oraz uzasadnić swoją odpowiedź.

Wpływ

Uzasadnienie

A: Negatywny
B: Żaden
C: Ograniczony, ale
pozytywny
D: Znaczny ipozytywny
E: Nie wiem

Wyzwania:
4. Przed jakimi trudnościami stanęli Państwo lub Państwa grupa interesariuszy
w trakcie wdrażania SDGs?
Prosimy zaznaczyć odpowiednią komórkę oraz uzasadnić swoją odpowiedź.

Wyzwania

Uzasadnienie

A: Negatywne
B: Żadne
C: Ograniczone, ale
pozytywne
D: Znaczne i pozytywne
E: Nie wiem
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5. Jak scharakteryzowaliby Państwo napotkane trudności? (możliwy
wielokrotny wybór)
Prosimy zaznaczyć odpowiednią komórkę oraz uzasadnić swoją odpowiedź.

Rodzaj problemu

Uzasadnienie

A: Finansowy
B: Braki w zasobach
ludzkich
C: Ograniczenia czasowe
D: Konflikt interesów
E. Brak zainteresowania
osób trzecich
problemem lub brak
jego świadomości
F. Inny
G: Nie wiem

Wnioski:
6. Czy odnieśli Państwo jakieś sukcesy lub wyciągnęli wnioski podczas
wdrażania SDGs, które należy wziąć pod uwagę w kontekście przyszłej
działalności lub w celu podzielenia się wiedzą z innymi interesariuszami?
Prosimy rozwinąć
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Niniejsza publikacja jest opracowana na licencji the Creative Commons Attribution-NoDerivatives
4.0 International License. Licencję można uzyskać pod linkiem:
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ lub pod adresem: Creative Commons, PO Box
1866, Mountain View, CA 94042, USA.
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Cele1

SDGs

1

SDGs

Cele

SDG 1 – Koniec z ubóstwem: Wyeliminować ubóstwo we wszystkich
jego formach na całym świecie

SDG 10 – Mniej nierówności: Zmniejszyć nierówności w krajach i
między krajami

SDG 2 – Zero głodu: Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo
żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone
rolnictwo

SDG 11 – Zrównoważone miasta i społeczności: Uczynić miasta i
osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz
sprzyjającymi włączeniu społecznemu

SDG 3 - Dobre zdrowie i jakość życia: Zapewnić wszystkim ludziom w
każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt

SDG 12 – Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja: Zapewnić wzorce
zrównoważonej konsumpcji i produkcji

SDG 4 – Dobra jakość edukacji: Zapewnić wszystkim edukację wysokiej
jakości oraz promować uczenie się przez całe życie

SDG 13 – Działania w dziedzinie klimatu: Podjąć pilne działania w celu
przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom

SDG 5 – Równość płci: Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję
kobiet i dziewcząt

SDG 14 – Życie pod wodą: Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz
wykorzystywać je w sposób zrównoważony

SDG 6 – Czysta woda i warunki sanitarne: Zapewnić wszystkim ludziom
dostęp do wody i warunków sanitarnych
poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi
SDG 7 – Czysta i dostępna energia: Zapewnić wszystkim dostęp do
źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej
cenie
SDG 8 – Wzrost gospodarczy i dobra praca: Promować stabilny,
zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne
zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi
SDG 9 – Innowacyjność, przemysł, architektura: Budować stabilną
infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz
wspierać innowacyjność

SDG 15 – Życie na lądzie: Chronić, przywrócić oraz promować
zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone
gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i
odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę
różnorodności biologicznej
SDG 16 – Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje: Promować
pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom
dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich
szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu
społecznemu
SDG 17 – Partnerstwa na rzecz celów: Wzmocnić środki wdrażania i
ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju

Źródło: https://sdgs.un.org/goals
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