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STOWARZYSZENIE NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W POLSCE 
 

UNA Poland upowszechnia wiedzę na temat działalności Organizacji
Narodów Zjednoczonych (ONZ) jak i roli Polski w tej organizacji.
Prowadzimy działania m.in. na rzecz globalnego pokoju, aktywności
obywatelskiej i zrównoważonego rozwoju. Nasze cele, misję i wizję
realizujemy w ramach aktywności i działań w 5 rożnych programach:
 

Polska 3D: Debata, Dyplomacja, Dialog
Agenda 2030: Polska dla Zrównoważonego Rozwoju
ONZ dla Młodych i Model United Nations
Demokracja i Prawa Człowieka
Polska w ONZ 

W niniejszym informatorze prezentujemy część naszej aktywności na
przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy. Ponadto, poniżej znajdą Państwo
nasze plany na najbliższy czas. Są to aktywności organizowane przez
podmioty zewnętrzne, w których biorą udział przedstawiciele UNAP lub
wydarzenia organizowane w całości przez UNA Poland: 
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Ostatnie dwa miesiące były bardzo
pracowite!

Ostatnie wydarzenia
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31.05-01.06
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11.06

11.06-13.06

I oficjalne posiedzenie 
nowego zarządu UNAP

Spotkania z przedstawicielami mi.in.
MSZ,, HBS Warszawa i PROM

Inauguracja nowej strony internetowej

Udział w Forum Liderów
Zrównoważonego Rozwoju 

Debata: Czy świat stanął na głowie?

Udział w debacie dot. wyborów do PE,
organizowanej przez ECFR Warsaw i
HBS Warszawa 

Uruchomienie rekrutacji członków UNAP

Udział w Warsaw Humanitarian Expo 
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Człowieczeństwo? Co w dzisiejszym świecie oznacza
ten termin? Codzienne życiowe wybory stawiają nas
przed dylematem czy zachowanie które przejawiamy,
jest godnym odzwierciedleniem tego terminu. Na to
pytanie i wiele innych mieliśmy okazje podyskutować
podczas największych w Europie targów pomocy
humanitarnej i rozwojowej - Warsaw Humanitarian
Expo 2019. Mięliśmy okazję porozmawiać z praktykami
i ludźmi na co dzień pracujących na misjach niosących
pomoc najbardziej potrzebującym. Poznaliśmy tajniki
pracy lekarzy w terenie a także dowiedzieliśmy się o
roli polskiej Policji w misjach mających na celu
szkolenie i wsparcie lokalnych funkcjonariuszy w
krajach potrzebujących. Zwiedziliśmy również bardzo
ciekawą, interaktywną instalację poświęconą Celom
Zrównoważonego Rozwoju.
 
 
 

Zostaliśmy zaproszeni na Sustainability
Leaders' Forum Warsaw!

Było to pierwsze wydarzenie organizowane w pełni
przez UNA Poland. w ramach programu Polska 3D:
Debata, Dyplomacja, Dialog. Poruszonych zostało
wiele kwestii, między innymi arcyważna rola edukacji,
wpływ rozwoju technologii i mediów społecznościowych
w dzisiejszym zglobalizowanym świecie jak i zmiany
klimatyczne - ten ostatni temat był szczególnie ważny
gdyż całe wydarzenie odbywało się 5 czerwca, w
Światowy Dzień Środowiska!
 

Technologia i rozwój w dziedzinie AI powinny
przyczyniać się do zmniejszania nierówności
społeczno-ekonomicznych - nie do ich
pogłębiania

W dniach 31.05-01.06. 2019 r. zostaliśmy zaproszeni do wzięcia
udziału w Sustinablity Leaders’ Forum, organizatorem którego
było Visegrad for Sustainability (V4SDG) w Warszawie.
Podczas panelu “SDG8: The Future of Work: How to Make
Technological Change Work for the People ?" Prezes Zarządu
UNA Poland  powiedział między innymi, że “postęp
technologiczny powinien iść w parze z dobrobytem społecznym
 - musimy odejść od scenariusza ‘zwycięzca bierze wszystko’.
Technologia i postęp dziedzinie AI powinny przyczyniać się do
zmniejszania nierówności społeczno-ekonomicznych - nie do ich
pogłębiania”. Kolejną kwestią, na którą zwrócono uwagę była
ogromna rola edukacji, szerzenia tzw ‘soft skills’, jak również
wspierania przedsiębiorczości społecznej w zwalczaniu wcześniej
wspomnianych nierówności. W drugiej połowie dnia UNAP
poprowadził warsztaty  “SDG7, Cleantech Entrepreneurship:
Fighting Climate Change with Startups”.Podsumowując,
warsztaty oraz debata w której wzięliśmy udział okazały się być
ogromnym sukcesem, podobnie jak całe dwudniowe wydarzenie.
 
 
 

UNAP na Warsaw Humanitarian Expo

Debata: Czy świat stanął na głowie?
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