
 

DEKLARACJA WENECKA 

 

My, przedstawiciele miast, regionów i władz lokalnych każdej wielkości i z całego świata, 

  

DEKLARUJEMY, CO NASTĘPUJE: 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE na Szczycie Narodów Zjednoczonych w sprawie Zrównoważonego 

Rozwoju 25 września 2015 r. ponad 150 światowych przywódców przyjęło nową Agendę na 

rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, w tym Cele Zrównoważonego Rozwoju oraz cel 

dedykowany rozwojowi miast, SDG11, który wzywa do "uczynienia miast i osiedli ludzkich 

inkluzywnymi, bezpiecznymi, odpornymi i zrównoważonymi";  

 

ZWAŻYWSZY, ŻE rok później, podczas Konferencji ONZ na temat mieszkalnictwa  

i zrównoważonego rozwoju miast, Habitat III, państwa członkowskie podpisały Nową Agendę 

Miejską, dokument ukierunkowany na działania, który wyznacza globalne standardy realizacji 

SDG11, zmieniając sposób, w jaki budujemy, zarządzamy i żyjemy w miastach;  

 

ZWAŻYWSZY, ŻE Nowa Agenda Miejska uznaje, że choć większość światowej populacji  

i dóbr kapitałowych koncentruje się w miastach, obszary miejskie pozostają kluczowe dla 

rozwoju społecznego, dobrobytu gospodarczego i eliminacji ubóstwa;  

 

ZWAŻYWSZY, ŻE miasta i terytoria napędzają większość wzrostu gospodarczego  

i są źródłem innowacji, stawiają czoła wyzwaniom związanym z warunkami sanitarnymi  

i bezpieczeństwem, a jednocześnie pełnią rolę ośrodków kultury;  

 

ZWAŻYWSZY, ŻE rodziny są kluczowymi czynnikami rozwoju pod warunkiem, że znajdą 

odpowiednie warunki, które ułatwią im pełnienie tej roli i umożliwią dokładną ocenę potrzeb 

miast sprzyjających integracji, zwłaszcza w zakresie inwestycji w infrastrukturę;  

 

ZWAŻYWSZY, ŻE budowanie miast, które są inkluzywne, bezpieczne, odporne  

i zrównoważone, wymaga intensywnej koordynacji polityki i wyborów inwestycyjnych,  

aby rodziny mogły osiągnąć swój potencjał jako produktywne, zaangażowane i zdolne 

podmioty zrównoważonego rozwoju, wnoszące pełny wkład na rzecz swoich członków  

i społeczności;  

 

PODPISUJĄC NINIEJSZA DEKLARACJĘ, ogłaszamy zobowiązanie regionów, miast  

i terytoriów, które reprezentujemy, do podążania za tym uniwersalnym wezwaniem poprzez 

następujące wspólne wysiłki, zaproponowane przez Międzynarodową Federację na rzecz 

Rozwoju Rodziny:  

 

 



1. PLANOWANIE PRZESTRZENI MIEJSKIEJ – Proces planowania przestrzeni miejskiej 

powinien uwzględniać sytuacje rodzinne wszystkich grup społecznych, być elastyczny pod 

względem środowiskowym oraz zapewnić dostęp do usług społecznych w celu 

zaspokojenia potrzeb każdego mieszkańca. 

2. NOWE TECHNOLOGIE – W celu eliminacji wykluczenia społecznego należy uwzględnić 

wykorzystanie nowoczesnych technologii poprzez budowanie kompetencji cyfrowych 

również wśród seniorów, pracowników socjalnych oraz członków rodzin znajdujących się 

w trudnej sytuacji. 

3. EDUKACJA – Powszechna i wysokiej jakości edukacja oraz idea uczenia się przez całe 

życie powinny prowadzić do zwiększenia dostępności przedszkoli i żłobków 

zlokalizowanych w okolicy miejsc zamieszkania/miejsc pracy, a także promować działania 

mające na celu integrację międzypokoleniową, np. poprzez zachęcanie seniorów do udziału 

w wydarzeniach edukacyjnych i kulturalnych. Co więcej, powszechna edukacja powinna 

sprzyjać reintegracji społeczeństwa.  

4. OPIEKA ZDROWOTNA – Prowadzenie kampanii promujących troskę o zdrowie 

psychiczne i fizyczne wśród wszystkich grup wiekowych. Promowanie innowacyjnych 

rozwiązań i zintegrowanych systemów zarządzania w szpitalach, z których skorzystają 

zarówno mieszkańcy, jak i turyści. 

5. BEZPIECZEŃSTWO – Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa publicznego, opartego na 

solidarności, wzajemnym wsparciu i interakcji społecznej, poprzez takie instrumenty jak 

promowany wolontariat, tworzenie patroli obywatelskich, wykorzystanie technologii, 

politykę informacyjną i przeprowadzenie szkoleń na temat sytuacji kryzysowych.  

6. CZYSTE POWIETRZE – Stworzenie jak największej ilości terenów zielonych, ulgi 

podatkowe dla budynków ogrodowych, stopniowa redukcja zanieczyszczeń wytwarzanych 

przez transport publiczny, zwiększenie punktów ładowania samochodów elektrycznych 

oraz wsparcie gospodarki o obiegu zamkniętym.  

7. TRANSPORT – Planowanie racjonalnego i łatwo dostępnego system transportu 

publicznego, jednocześnie promując pracę zdalną oraz uznając i doceniając czas spędzony 

w domu, bezpłatną opiekę i prace domowe. 

8. DOSTĘPNOŚC MIESZKANIOWA – Ułatwianie dostępu do mieszkań rodzinom 

znajdującym się w trudnej sytuacji, w tym młodzieży, osobom niepełnosprawnym i osobom 

starszym; rozwijanie inteligentnych międzypokoleniowych warunków życia ze wspólnymi 

usługami; promocja budownictwa energooszczędnego, które łatwo jest przystosować do 

zmian, w którym należy uwzględnić indywidualne potrzeby mieszkańców, np. osoby 

niepełnosprawne.  

9. WYPOCZYNEK I TURYSTYKA – Wspieranie aktywnego zaangażowania w sektorze 

wolontariatu w celu zachowania i przywrócenia kulturalnych i turystycznych walorów 

miast, zapewnienie narzędzi mających na celu ułatwienie szerokiego dostępu do wydarzeń 

kulturalnych poprzez konkurencyjne oferty cenowe, organizację wystaw czasowych  

i atrakcyjną lokalizację instytucji kultury (muzea, teatry, itp.).  

10. RODZINY W TRUDNEJ SYTUACJI – Ustanowienie specjalnych programów uznających 

wartość pracy wolontariackiej oraz działań opiekuńczych, zrozumienie potrzeb rodzin 

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w tym rodzin niepełnych, rodzin 

wielodzietnych, rodzin migrantów itp. 



W CELU ZAPEWNIENIA REALIZACJI INTENCJI NINIEJSZEGO ZOBOWIĄZANIA, 

zobowiązujemy się do składania Raportu Monitorującego każdego roku do 31 marca, który 

zostanie przedstawiony Departamentowi Spraw Gospodarczych i Społecznych ONZ przez 

Sekretariat Międzynarodowej Federacji Rozwoju Rodziny, z informacjami z poprzedniego 

roku na temat postępów poczynionych w 10 punktach wymienionych powyżej. 

 


