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Europejskim Rokiem
na rzecz Rozwoju

RO

Dlaczego właśnie rok 2015 został ogłoszony
Europejskim Rokiem na rzecz Rozwoju?

nasz świat
nasza godność
nasza przyszłość

SK

Rok 2015 jest przełomowy dla międzynarodowej pomocy
rozwojowej
z uwagi na zbliżający się termin osiągnięcia FI
SL
Milenijnych Celów Rozwoju. W tym roku przedstawiciele państw
z całego świata będę ustalać nowe kierunki działań i rozwoju
po 2015.
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JAKI JEST CEL ERR 2015?
1

Informowanie obywateli Unii Europejskiej o rezultatach, jakie UE jako podmiot międzynarodowy osiągnęła przy współpracy z państwami członkowskimi,
a także o dalszych osiągnięciach Unii w zakresie
pomocy rozwojowej.

2

Wspieranie bezpośredniego, aktywnego zaangażowania obywateli UE w działania w zakresie
formułowania polityki rozwojowej, a także jej
implementacji.

3

Szerzenie wiedzy na temat korzyści wynikających
ze współpracy UE na rzecz rozwoju, jak również
promowanie wśród obywateli Europy i krajów rozwijających się poczucia wspólnej odpowiedzialności
i solidarności w dynamicznie zmieniającym się,
coraz bardziej współzależnym świecie.

Do kogo skierowana jest kampania?
Choć celem ERR 2015 jest skuteczniejsze informowanie
wszystkich obywateli UE o pomocy rozwojowej, kampania
koncentruje się głównie na młodych ludziach, którzy obecnie najbardziej aktywnie uczestniczą w działaniach na rzecz
zapewnienia lepszej przyszłości – w odniesieniu nie tylko
do obywateli UE, ale i całego świata.

GŁÓWNY PRZEKAZ
Unia Europejska jest
podmiotem globalnym,
który podejmuje ważne
wyzwania w zakresie
ogólnoświatowego
rozwoju.

W coraz bardziej
współzależnym
świecie, unijna
współpraca na rzecz
rozwoju przynosi
korzyści zarówno obywatelom UE, jak
i krajom partnerskim.

Myśl globalnie,
działaj lokalnie.
Jedna osoba może
wiele zmienić.

Na czym będzie polegać kampania?

MIESIĄCE TEMATYCZNE

Duże, międzynarodowe wydarzenia, takie jak konferencja
na temat równouprawnienia, Europejskie Dni Rozwoju czy
wykłady z cyklu „Kapuściński Development Lectures”, organizowane dzięki współpracy Komisji Europejskiej, Programu
Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, uniwersytetów
i ośrodków analitycznych prowadzących działalność na rzecz
rozwoju – to tylko niektóre projekty mające na celu zwiększenie świadomości na temat ERR 2015 w krajach członkowskich
UE. Działania w ramach kampanii obejmują także konferencje
i wydarzenia dla partnerów organizowane w poszczególnych
krajach, jak również debaty internetowe, radiowe i telewizyjne, konkursy szkolne i artystyczne czy zajęcia sportowe.
Działania podejmowane na szczeblu lokalnym mają na celu
połączenie obywateli i decydentów we wspólnych działaniach
na rzecz realizacji celów ERR 2015.

Każdy miesiąc kampanii będzie skoncentrowany na innym temacie związanym z rozwojem na całym świecie:

ERR 2015 będzie wspierany przez partnerów i ambasadorów
w całej Unii Europejskiej, w tym przez instytucje unijne, państwa członkowskie, obywatelskie organizacje pozarządowe,
instytucje międzynarodowe – zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym – a także wolontariuszy. Partnerzy będą
mieli swobodę kreowania lokalnej obecności ERR online, aby
kampania mogła najbardziej efektywnie dotrzeć do lokalnych
społeczności.

DOŁĄCZ DO
KAMPANII –
PRZEKAŻ INFORMACJE DALEJ!
Dołącz do kampanii ERR 2015 online!
Dołącz do kampanii ERR 2015 online! Śledź na bieżąco informacje i wiadomości na oﬁcjalnej stronie
internetowej kampanii (europa.eu/eyd2015), tweetuj
(#EYD2015) i powiedz co myślisz na Facebooku. Infograﬁki, banery internetowe, zwiastuny kampanii i więcej materiałów można pobrać ze strony internetowej
ERR 2015. Możesz także dołączyć do grupy „European
Year for Development 2015” na stronie internetowej
capacity4dev.eu w celu przyłączenia się do debaty i
uzyskania dostępu do najnowszych wiadomości.
Jeśli chcesz aktywnie zaangażować się w ERR 2015, możesz uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych w
całej UE, wesprzeć działania promocyjne, a także dzielić
się informacjami na temat wyników ERR 2015.

europa.eu/eyd2015
#EYD2015
EuropeanYearForDevelopment2015
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