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Biuletyn  SDG.imp   

 

Szanowni Państwo,  

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu pierwszy biuletyn  SDG.imp. Biuletyn  

dostarcza informacji o projekcie , platformie edukacyjnej SDG.imp oraz o 

nadchodzących wydarzeniach w kontekście projektu SDG.imp.  

 

Projekt  SDG.imp  

,,Zielony‘’ lub  

,,zrównoważony’’ to dwa 

modne słowa opisujące 

tendencję do informowania  

o  wpływie działalności 

człowieka na planetę oraz 

twierdzenie, że w swoich 

działaniach faktycznie 

uwzględnia się środowisko. Możemy zadać sobie  pytanie: co tak naprawdę jest 

zrównoważone. Wszystkie państwa członkowskie Organizacji Narodów 

Zjednoczonych przyjęły w 2015 roku Agendę ONZ na rzecz zrównoważonego 

rozwoju 2030. Opiera się ona na wspólnym rozumieniu zrównoważonego 

rozwoju i wspólnej ścieżce rozwoju na przyszłość. Podstawą programu działań do 

2030 roku są 17 celów zrównoważonego  rozwoju. 169  celów służy realizacji 

celów zrównoważonego rozwoju i dostarcza dalszych szczegółów na temat tego, 

do czego należy dążyć  i jak to osiągnąć. Realizacja celów zrównoważonego 

rozwoju wymaga wysiłku decydentów politycznych na szczeblu krajowym, a 

zwłaszcza regionalnym. Obszary chronione jako regiony modelowe dla  

zrównoważonego rozwoju są w stanie opracować i przetestować nowe, 

zrównoważone podejścia ,pokazując reszcie świata w jaki sposób można wdrożyć 

cele zrównoważonego rozwoju   Celem projektu jest opracowanie materiałów 

wspierających administrację obszarów chronionych i decydentów na obszarach 
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chronionych z  gmin, przedsiębiorstw lub społeczeństwa obywatelskiego w 

przyczynianiu się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju.  

Więcej informacji o projekcie i organizacjach partnerskich można znaleźć na 

naszej stronie internetowej: https://sdgimp.eu/about/   

https://sdgimp.eu/about/
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 Platforma edukacyjna SDG.imp  

 

Platforma edukacyjna  SDG.imp zawiera 

szczegółowe informacje na temat 17 celów 

zrównoważonego rozwoju . Są one punktem wyjścia 

dla zrównoważonego rozwoju w obszarze 

chronionym, gminy, przedsiębiorstwa lub 

społeczności. Zainspiruj się licznymi przykładami 

dobrych praktyk i zacznij własne działania. Sekcja 

pobierania zawiera narzędzia do interakcji z grupami 

interesariuszy lub społecznością.  Zapewnia również 

narzędzie do oceny bieżącego wkładu w cele 

zrównoważonego rozwoju. Na podstawie swojej 

oceny możesz ustalić priorytety swoich działań.  działań. Jeśli masz zamiar 

wdrożyć projekt , możesz skorzystać z kontroli projektu lub jako gmina sprawdzić 

rozwiązania , aby dowiedzieć się czy możesz jeszcze bardziej ulepszyć swój 

projekt. 

Platforma edukacyjna SDG.imp może być wykorzystana do  zapoznania się z  

celami  zrównoważonego rozwoju. Jej zasoby są prezentowane podczas 

warsztatów  w celu wprowadzania celów zrównoważonego rozwoju i 

rozpoczęcia dyskusji na temat zrównoważonego rozwoju. Platforma edukacyjna 

SDG.imp  jest również źródłem wiedzy i inspiracji dla Ciebie i Twoich wysiłków, 

aby Twój obszar chroniony był regionem modelowym dla zrównoważonego 

rozwoju.   

Więcej informacji o projekcie i organizacjach partnerskich można znaleźć na 

naszej stronie internetowej: https//sdgimp.eu/learning-platform/  
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Po projekcie  SDG.imp  

Mamy nadzieję, że projekt  SDG.imp może zainspirować Ciebie  do myślenia o 

zrównoważonym rozwoju na obszarach chronionych poza ochroną przyrody i 

rolnictwem ekologicznym . Po prawie dwóch latach pracy z przyjemnością 

przedstawiamy Państwu naszą kolekcję  innowacyjnych podejść do wszystkich 

celów  zrównoważonego rozwoju. Obejmuje ona podejścia dotyczące 

zaangażowania społeczności , współpracy między przedsiębiorstwami , 

przedsiębiorstwami i administracją lub  społeczeństwem obywatelskim. Zawiera 

ona również pomysły na zaangażowanie przedsiębiorstw na szeroką skalę 

:rolnictwo, rybołówstwo, budownictwo, tranzyt i transport , dostarczanie 

energii , zamówienia publiczne i tak dalej. Mając wszystkie informacje w swoich 

rękach, to od Ciebie zależy , czy Twój chroniony obszar będzie bardziej 

zrównoważony.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


