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Przed WUF11, World Urban Campaign 
zorganizuje serię spotkań „Urban Thinkers 
Campus” w celu wymiany poglądów 
na temat przyszłości miast pod hasłem 
„The City We Need NOW!”. 1 września 
2021 r. ogłoszono zaproszenia do 
składania wniosków w celu zaangażowania 
potencjalnych organizacji partnerskich do 
prowadzenia własnych kampusów Urban 
Thinkers Campus.

Każde wydarzenie na kampusie ma na 
celu przyczynić się do realizacji tematu 
przewodniego WUF11, “Zmieniamy 
nasze miasta dla lepszej przyszłości”, 
jednocześnie koncentrując się na zasadach 
”The City We Need NOW!”. Sesje mają 
na celu opracowanie konkretnych zaleceń i 
rozwiązań. 

W oczekiwaniu na WUF11 w Katowicach 
w czerwcu 2022 r., zgłoś się już teraz do 
Urban Thinkers Campus. Formularz wniosku 
i wytyczne są dostępne na Platformie UTC 
7.0. Termin składania wniosków upływa 20 
listopad 2021 r.  
https://www.worldurbancampaign.org/utc7

Urban Thinkers Campus:  
Urban Futures - The City We Need NOW!

Zgodnie ze swoimi zobowiązaniami, by nikogo nie zostawiać w tyle, Polska może 
poszczycić się konkretnymi działaniami mającymi na celu włączenie osób z 
niepełnosprawnością fizyczną, emocjonalną i psychospołeczną:

 z Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej stworzyło program 
Dostępność Plus mający za zadanie wsparcie osób ze specjalnymi 
potrzebami

 z Parlament przyjął “Ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami”

 z Powołano radę ds. dostępności w skład której wchodzi ponad 50 
interesariuszy oraz innych grup i zespołów z całego kraju

Partnerstwo z polskim rządem, zobowiązało UN-Habitat, do włączenia osób 
z niepełnosprawnościami w proces planowania wydarzenia i uczynienie go 
udanym. W planowaniu wydarzenia uczestniczą przedstawiciele społeczeństwa 
obywatelskiego i środowisk akademickich, zajmujący się kwestiami dotyczącymi 
osób o specjalnych potrzebach. Ich obecność ma  zapewnić, że WUF11 będzie 
przestrzenią integracji społecznej, edukacji i pełnego dostępu.

Z niecierpliwością czekamy na możliwość wniesienia do WUF11 ogromnej 
wiedzy technicznej i partnerstwa, aby wesprzeć rozwój i doskonalenie 
standardów dostępności w Polsce. WUF11 stanowi niezrównaną okazję do 
wymiany wiedzy na temat najlepszych praktyk i otwarcia przestrzeni dla 
wszystkich, którzy chcą mówić we własnym imieniu.

Engaging persons living with disabilities @WUF11
Bez świadomego zwracania uwagi na uczynienie przestrzeni dostosowanej 
do osób z niepełnosprawnościami istnieje ryzyko, że nie uda się zrealizować 
globalnej agendy Zrównoważonego Rozwoju. Trzy lata od historycznego 
pierwszego raportu ONZ na temat niepełnosprawności i celów zrównoważonego 
rozwoju, zauważamy wyjątkowy postęp i zaangażowanie poczynione w Polsce, 
która będzie gospodarzem WUF11 w czerwcu 2022 r.

Kształtowanie przyszłości miast
Pandemia COVID-19 spowodowała olbrzymie straty społeczne i gospodarcze 
na całym świecie, a jej konsekwencje widoczne są zwłaszcza na obszarach 
miejskich. Czy to w Nairobi, Nowym Jorku, Rzymie czy Rio de Janeiro, pandemia 
pokazała bezbronność ludzi żyjących na gęsto zaludnionych obszarach. Chodzi 
zwłaszcza o te środowiska miejskie, które przez nieodpowiednie rozplanowanie, 
zmuszają mieszkańców do przebywania na niewielkiej przestrzeni mieszkalnej.

Potrzebujemy bardziej skoordynowanych i zaplanowanych działań, aby 
przeanalizować wyzwania przed jakimi stoją miasta. Mówimy tu przede 
wszystkim o infrastrukturze, transporcie, zanieczyszczeniu i zmianach klimatu, 
a także dostępie do usług oraz prawie do godnego i bezpiecznego życia, bez 
względu na pochodzenie społeczne.

Podczas 11. Sesji Światowego Forum Miejskiego (WUF11), w czerwcu 2022 
r. wielu ludzi zgromadzi się w Katowicach, aby porozmawiać o tym, co jest 
możliwe w rozwijających się, tętniących życiem przestrzeniach miejskich. 
WUF11 zapewni platformę do wymiany doświadczeń, w zakresie możliwości 
kształtowania przyszłości miast, podnoszenia świadomości i promowania 
zrównoważonej urbanizacji. Forum pod hasłem: “ Zmieniamy nasze miasta 
dla lepszej przyszłości” będzie dążyć do wzmocnienia relacji pomiędzy 
uczestnikami, w celu promowania przyspieszonej realizacji globalnych 
zobowiązań miejskich, opartych na osiągnięciu Celów Zrównoważonego 
Rozwoju: uczynienia miast i osiedli ludzkich integracyjnymi, bezpiecznymi, 
odpornymi i zrównoważonymi.

W związku z realizacją Nowej Agendy Miejskiej główne sesje WUF11, a także inne 
debaty polityczne i działania interaktywne będą kładły nacisk na sześć tematów:
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W ramach corocznych obchodów World Habitat Day 2021, które w tym roku 
odbyły się 4 października, Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu, 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej - Pełnomocnik Rządu do spraw 
Przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022, 
wygłosiła przemówienie na temat siły i odpowiedzialności, jakie każdy z nas ma 
w kształtowaniu przyszłości swoich miast i miasteczek.

Przemawiając z Yaounde w Kamerunie, gdzie ponad 1200 osób uczestniczyło 
w wydarzeniu, zarówno w miejskim ratuszu, jak i poprzez transmisję na żywo, 
Sekretarz Stanu Jarosińska-Jedynak podkreśliła znaczenie włączenia społecznego i 
poszanowania godności, jako podstawowych praw mieszkańców osiedli ludzkich.

World Habitat Day 2021

WUF Brand Hub
Czy jesteś gotowy sprawdzić swoją kreatywność w promowaniu 
Światowego Forum Miejskiego w czerwcu przyszłego roku? Dołącz 
do nas w naszym nowym Brand Hub, gdzie możesz wykorzystać nasze 
uniwersalne logo WUF i uczynić je swoim własnym.

Pokaż siebie w przestrzeni miejskiej - skorzystaj z naszego pakietu grafik. 
Następnie śledź nas w mediach społecznościowych pod hashtagiem 
#WUF11 i podziel się swoją kreatywnością z naszą społecznością 
miejskich odkrywców. 

Odwiedź WUF brand hub!
https://wufbrand.unhabitat.org
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