Позивно писмо

Конференција „САРАДЊОМ ДО ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА - АГЕНДА 2030“
5. јун 2019. године, с почетком у 10:30, Хотел Зира, Рузвелтова 35, Београд
Када су чланице УН-а усвојиле Агенду 2030 у септембру 2015. године, било је јасно да је за
постизање њених циљева одрживог развоја (ЦОР) неопходно укључити сва три нивоа глобални, национални и субнационални.
Заменик генералног секретара УН-а, г. Јан Елиасон, већ је изјавио: "Градови су они који ће
победити или изгубити битку за одрживи развој". У том смислу, посебно је важно
доприносити операционализацији овог програма нудећи различите алате и приступе за
локализацију Агенде 2030. Ово свакако подразумева подизање свести о овом процесу као
и изградњу практичних вештина за његово спровођење на локалном нивоу.
Стога нам је велика част да Вас у име регионалног пројекта „Социјална права за
осетљиве групе“ (СоРи), Немачке развојне сарадње, који спроводи Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, и његових партнера,
Министарства државне управе и локалне самоуправе Републике Србије,
Секретаријата за социјалну заштиту Града Београда и Сталне конференције градова
и општина (СКГО), позовемо на конференцију под називом “Сарадњом до одрживог
развоја – Агенда 2030”.
У основи, овом активношћу желимо да допринесемо сензибилизацији и подизању свести о
Агенди 2030 и локализацији циљева одрживог развоја (ЦОР), те да се кроз дискусију са
заинтересованим странама осврнемо на важне теме у овој области (различити приступи у
спровођењу и праћењу Агенде 2030 и њене локализације) и представимо добре примере
праксе из региона Западног Балкана.

Конференција ће се одржати у Београду, у среду 5. јуна 2019. године са почетком
у 10:30 у Хотелу Зира. Временски оквир и имена панелиста и институција из којих
долазе представљени су у Агенди коју Вам шаљемо као прилог овом писму.

Сви трошкови освежења и простора као и материјали тога дана биће обезбеђени од стране
организатора. Радни језик конференције је српски.
Било би нам велико задовољство уколико бисте се одазвали нашем позиву и заједно са
нама допринели да се ова тема развија и спроводи за добробит свих нас.
Љубазно бисмо Вас замолили да нам имена представника који ће присуствовати на
конференцији испред Ваше организације, пошаљете до 25. маја 2019. године, на
електронску адресу marijana.ljubenovic@giz.de
За сва додатна питања и информације Вам стојимо на располагању.

Срдачно,
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