Młodzi - wy też możecie działać!
Wiemy, że miasta przyszłości powinny być tworzone przez
młodych ludzi, aby móc sprostać ich oczekiwaniom. Chcemy, aby
byli oni świadomi wyzwań jakie stoją przed nowoczesnymi
metropoliami, dlatego w proces organizacji WUF
zaangażowaliśmy Radę Młodych.
Gremium to nie tylko doradza, ale też upowszechnia
idee zrównoważonego rozwoju wśród młodego pokolenia.
FB: @youthcouncilwuf11
e-mail: youthcouncil@wuf11.gov.pl

Razem zaprojektujmy lepszą przyszłość!
Mamy świadomość, że wszelkie procesy, zmiany i adaptacje do nowych warunków
wymagają pełnego zaangażowania nie tylko władz miejskich, ale przede wszystkim
mieszkańców oraz lokalnych organizacji i przedsiębiorstw. Serdecznie zapraszamy do
rozpowszechniania idei zrównoważonego rozwoju. Zaprojektuj z nami lepszą przyszłość!

Chcesz mieć wpływ na przyszłość swojego miasta?
Nie może zabraknąć Cię w Katowicach!
Zapraszamy na nasze
strony internetowe oraz media społecznościowe:
UN-Habitat:

Katowice:

www.wuf.unhabitat.org

www.wuf11.katowice.eu

Facebook: @worldurbanforum
Twitter: @WUF_UNHabitat

Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
partner strategiczny WUF11
www.obserwatorium.miasta.pl
Facebook: @obserwatorium.miast
e-mail: wuf11@irmir.pl

11. Światowe Forum Miejskie
Zmieniamy nasze miasta
dla lepszej przyszłości
26-30 czerwca 2022
Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Katowice, Polska

Czym jest WUF?
11. sesja Światowego Forum Miejskiego (World Urban Forum 11, WUF11) to wydarzenie
organizowane przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich UN-Habitat,
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz miasto Katowice.
Celem wydarzenia jest promocja zrównoważonego rozwoju
miast i dyskusja nad wyzwaniami, które przed nimi stoją.
Aby im zaradzić, potrzebujemy działań i koordynacji
w wymiarze międzynarodowym. Właśnie temu służą
spotkania w ramach światowych forów miejskich.
Ostatnie sesje Światowego Forum Miejskiego odbyły się
w Kuala Lumpur i Abu Dhabi.

Dziedzictwo WUF11

Inicjatywą towarzyszącą WUF11 będzie Plan działań dla miast. Idea ta ma na celu
popularyzację oraz wdrażanie rozwiązań zgodnych z myślą zrównoważonego rozwoju.
Opracowany wspólnie z samorządami Plan działań dla miast będzie stanowić polską
odpowiedź na wyzwania związane z realizacją celów zrównoważonego rozwoju stawiane
przez Agendę 2030 – stanie się drogowskazem dla miast z całego świata.

Zaangażuj się merytorycznie w WUF11!
Oferujemy różne możliwości aktywnego udziału w Światowym Forum Miejskim.
Zapraszamy do rejestracji własnych wydarzeń i stoisk kongresowych, a także wydarzeń
promujących tematykę miejską w Polsce.
Zgłoś swoje wydarzenie
ź 3 formuły:
◦ Sesje panelowe (side events) – spotkania panelowo-dyskusyjne poruszające szerokie
spektrum tematów miejskich
◦ Sesje networkingowe (networking events) – sesje organizowane w formule warsztatowodyskusyjnej dotyczące wąskiego zagadnienia interesującego konkretną grupę odbiorców
◦ Warsztaty (training events) – zajęcia praktyczne, realizowane w ok. 20-30-osobowych
grupach. Na warsztaty będą obowiązywały wcześniejsze zapisy
ź Informacje na temat naboru już wkrótce na stronie: www.obserwatorium.miasta.pl/wuf11
ź Zgłoszenia możliwe będą na stronie UN-Habitat: www.wuf.unhabitat.org
Zgłoś się jako wystawca w strefie stoisk

ź Informacje na temat naboru już wkrótce na stronie: www.obserwatorium.miasta.pl/wuf11

ź Zgłoszenia możliwe będą na stronie UN-Habitat: www.wuf.unhabitat.org

Zaangażuj się w wydarzenia promujące tematykę miejską w Polsce

ź Zorganizuj jedno z wydarzeń w strefach miejskich wokół WUF11

ź Zorganizuj wydarzenie w swoim mieście, które będzie nawiązywało tematycznie do

Tematy przewodnie forum:
#EquitableCities #GreenCities
#InnovativeCities #UrbanResilience
#UrbanPlanningAndGovernance
#UrbanEconomyAndFinance

Zapraszamy do współpracy wszystkie osoby
zajmujące się na co dzień tematyką miejską:
samorządowców, urzędników, naukowców,
studentów, uczniów, przedsiębiorców, aktywistów
i przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz
wszystkich innych zainteresowanych.

jednego z 17 celów zrównoważonego rozwoju

ź Zgłoszenia prosimy kierować drogą mailową na adres: wuf11@irmir.pl

Zgłoszenia możliwe
będą na stronie UN-Habitat:
www.wuf.unhabitat.org

