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Rejestracja na
WUF OTWARTA!
Rejestracja na WUF11 została oficjalnie OTWARTA!
Kliknij TUTAJ aby się zarejestrować.
Wszystkich, którzy chcą wziąć udział w WUF11 – zdalnie lub stacjonarnie w
Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Katowicach – zachęcamy do
indywidualnej rejestracji na stronie i utworzenia własnego profilu. Uczestnictwo
w wydarzeniu jest bezpłatne.

Droga do WUF11
Kształtowanie przyszłości miast jest podstawą zrównoważonego rozwoju dla
obecnego i przyszłych pokoleń. Młodzi ludzie stanowią największą część
populacji świata mieszkającej w miastach i osiedlach miejskich. Bez patrzenia w
przyszłość i szukania sposobów, które pozwolą, aby miasta zapewniały lepsze
warunki życia, większą dostępność i sprawiedliwość, nie możemy osiągać
Celów Zrównoważonego Rozwoju.
W dniach od 26 do 30 czerwca 2022 r., interesariusze ze strony rządowej,
społeczeństwa obywatelskiego, środowiska akademickiego i sektora prywatnego
dołączą do UN-Habitat i innych agencji ONZ, organizacji pozarządowych i
przedstawicieli rządu polskiego w Katowicach. Wezmą oni udział w 11. sesji
Światowego Forum Miejskiego, zwołanej przez UN-Habitat i organizowanej
wspólnie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz miastem
Katowice. WUF11 odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym
– uznanym, dynamicznym i atrakcyjnym miejscu konferencji.
Hasło przewodnie WUF11 Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości
zostanie rozwinięte w formie sześciu Dialogów podkreślających innowacyjność
oraz wymianę najlepszych idei i praktyk z całego świata. Planowane działania
będą dotyczyły następujących kwestii:
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Sprawiedliwa przyszłość miast

Bardziej zielona przyszłość miast

Jak miasta mogą odpowiedzieć na podstawowe
wyzwania dotyczące nierówności i ubóstwa,
co będzie podstawą do osiągnięcia bardziej
sprawiedliwej i dostatniej przyszłości miast

Jaka jest rola miast w zapewnianiu bardziej
ekologicznej przyszłości miejskiej, która
pociąga za sobą niskoemisyjność,
poprawę wydajności zasobów naturalnych
oraz ochronę istotnych ekosystemów i
bioróżnorodności
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Innowacje i technologie

Gospodarka i finanse
miejskie w przyszłości

Jaka jest rola innowacji i technologii w
budowaniu bardziej zrównoważonej
przyszłości miast

Jak tworzyć gospodarki sprzyjające włączeniu
społecznemu, odporne na wstrząsy i
odpowiednio finansować zrównoważoną
przyszłość miast
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Planowanie i zarządzanie miejskie

Budowanie odporności miast

Jak planować i zarządzać aby miasta i
otaczające je obszary wiejskie były odporne
na kryzysy.

Jak budować odporność miast w różnych
wymiarach – gospodarczym, społecznym i
środowiskowym, zarządzać i tworzyć struktury
instytucjonalne

Logo WUF11
Hasło tegorocznej, 11. sesji
Światowego Forum Miejskiego,
zwołanej przez UN-Habitat
i organizowanej wspólnie z
Ministerstwem Funduszy i Polityki
Regionalnej oraz miastem Katowice,
brzmi: Zmieniamy nasze miasta dla
lepszej przyszłości. Żadne miasto
nie odzwierciedla transformacji
lepiej niż Katowice. Dawniej typowo
przemysłowy ośrodek górniczy to
obecnie centrum gospodarki opartej
na wiedzy, przyjazne dla biznesu,
turystyki i innowacji. Krocząc
zdecydowanie ku przyszłości,
Katowice pozostają jednocześnie
wierne swojej przeszłości.
Przedstawione logo WUF11 jest
hołdem składanym transformacji i
ewolucji Katowic. Poprzez fantazyjny
i śmiały projekt graficzny, operujący
jasnymi, optymistycznymi kolorami
symbolizującymi lepszą przyszłość,
logo odzwierciedla nasze aspiracje
w kształtowaniu miast, jakich
potrzebujemy: integrujących,
dostępnych i zrównoważonych.
Logo zawiera najbardziej
charakterystyczne punkty na mapie
Katowic, w tym Spodek – otwartą w
1971 roku halę widowiskowo-sportową
w kształcie latającego spodka,
stanowiącą jednocześnie centrum
konferencyjne.
Powyżej Spodka widzimy Pomnik
Powstańców Śląskich, walczących
na przełomie XIX i XX wieku kolejno
w trzech powstaniach. Dzięki tym
zrywom Górny Śląsk zintegrował się
z ówcześnie odrodzonym państwem
polskim.

W tle znajdują się dwa budynki
symbolizujące mecenat miasta nad
kulturą i muzyką: Muzeum Śląskie
i gmach Narodowej Orkiestry
Symfonicznej Polskiego Radia. Od
2015 roku Katowice są częścią
Sieci Miast Kreatywnych UNESCO,
globalnej społeczności gmin miejskich
zaangażowanych w promocję rozwoju
gospodarczego, społecznego i
kulturalnego.
Na pierwszym planie widoczne
są zielone drzewa, symbolizujące
zaangażowanie miasta w zieloną
gospodarkę i zrównoważony rozwój
oraz inwestycje w otwartą przestrzeń
publiczną, parki i lasy.
Wpisując logo WUF11 w chatbox
pochodzący z globalnego logo
WUF, podkreślający otwartość na
dialog, nowe pomysły i dzielenie się
zdobytymi doświadczeniami, z dumą
pokazujemy nasze zaangażowanie
w globalną wymianę idei na temat
tego, jak osiągnąć zrównoważoną
urbanizację, teraz i w przyszłości.
Ponad połowa światowej
populacji mieszka w miastach,
dlatego przyszłość ludzkości
jest niezaprzeczalnie miejska i
niezaprzeczalnie pluralistyczna.
Gdy wyruszamy w drogę do WUF,
jasne logo WUF11 będzie światłem
przewodnim, które oświetli możliwości
prężnych, zrównoważonych i
sprawiedliwych miast, jakich
potrzebujemy.

Dzielenie się jest wyrazem troski
Znajdź nas w mediach społecznościowych i udostępniaj nasze informacje. Użyj hasztagu #WUF11
Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak wziąć udział w WUF11 i znaleźć nas w mediach
społecznościowych wpisz #WUF11

Twitter: @WUF_UNHabitat | Facebook: @worldurbanforum
UN-Habitat : Twitter & Facebook: @UNHABITAT | Instagram: @unhabitat
Aby uzyskać więcej informacji na temat WUF11, skontaktuj się z nami pod adresem
unhabitat-wuf@un.org lub odwiedź stronę www.unhabitat.org/wuf
Chcesz zmienić sposób otrzymywania naszych e-maili?
Możesz zaktualizować swoje preferencje lub wypisać się z listy
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