Warszawa, 22 listopada 2016 r.

Szanowni Państwo,

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do współpracy w ramach zainicjowanego przez Centrum
UNEP/GRID-Warszawa przy wsparciu United Nations Environment Programme:

Partnerstwa na rzecz realizacji
środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju*
Cele Zrównoważonego Rozwoju są treścią przyjętego we wrześniu 2015 roku przez ONZ globalnego planu na
rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030, zwanego w skrócie Agendą 2030. Dokument ten wyznaczył
17 celów (ang. Sustainable Development Goals — SDGs), których realizacja ma przyczynić się do budowy
bardziej zrównoważonej przyszłości, a szczególnie do zniwelowania wszelkich nierówności społecznoekonomicznych, przy jednoczesnym rozwoju powiązanym z zachowaniem środowiska przyrodniczego w jak
najlepszej kondycji i ograniczeniem negatywnych skutków zmian klimatu.
Każdy ze 193 krajów, które zagłosowały za przyjęciem Agendy 2030, zobowiązał się adaptacji SDGs
do własnych polityk wewnętrznych, w tym do wyboru celów priorytetowych, których realizację będzie
monitorował z wykorzystaniem szczegółowych wskaźników. W Polsce gospodarzem tego tematu jest
Ministerstwo Rozwoju, które adresuje poszczególne SDGs w ramach prac na Strategią Odpowiedzialnego
Rozwoju.
Inicjatywę Partnerstwa na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju, do udziału
w której serdecznie Państwa zapraszam, nazwaliśmy w skrócie Partnerstwem „Razem dla środowiska”. Jest
ono odpowiedzią na potrzebę budowy w Polsce przyjaznego klimatu oraz możliwie najlepszych warunków dla
realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, a szczególnie tych, które odnoszą się do kwestii środowiskowych.
Jako organizacja pozarządowa, posiadająca 25-letnie doświadczenie w realizacji projektów na rzecz
środowiska, pragniemy być aktywnym partnerem mogącym w sposób kompetentny wskazać aktualne
problemy i potrzeby środowiska, a także zaproponować konkretne działania, których wspólna realizacja
służyłaby zarówno realizacji SDGs, jak też rozwojowi organizacji i instytucji pozostających w Partnerstwie.
Mam nadzieję, że zaproszenie do współpracy w ramach Partnerstwa „Razem dla Środowiska” spotka się
z Państwa życzliwym przyjęciem. Przystąpienie do Partnerstwa nie wiąże się z zobowiązaniami finansowymi,
a zwiększa potencjał partnerów w realizacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. W załączeniu
przekazuję krótki opis inicjatywy wraz z deklaracją przystąpienia, którą proszę o odesłanie po podpisaniu.
*

Partnerstwo „Razem dla środowiska” skupia firmy i organizacje: Bank Zachodni WBK S. A., BASF Polska, Carrefour Polska, CSR
Consulting, Eurocash S .A., Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Fundacja Instytutu na Rzecz Ekorozwoju, Fundacja VEOLIA Polska, Orange
Polska S. A., Polenergia S. A., Polska Izba Przemysłu Chemicznego, SKANSKA Property Poland, Urząd Miasta Częstochowy, Urząd Miasta
Stołecznego Warszawy, Vivenge, Zakłady Farmaceutyczne Polpharma.
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