
STANOWISKO 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 25 października 2021 r.      

 

w sprawie wyrażenia woli realizacji postanowień zawartych w Deklaracji Weneckiej 

 

Mając na uwadze zrównoważony rozwój społeczny mieszkańców oparty na szerokiej 

i bliskiej dostępności do usług dla obywateli w każdym wieku, realizowany poprzez 

planowanie przyjaznej przestrzeni miejskiej, zapewnienie dostępu do nowych technologii, 

zwłaszcza dla osób starszych, zapewnienie swobodnego dostępu do inkluzywnej i wysokiej 

jakości edukacji z uwzględnieniem programów kształcenia ustawicznego, opieki nad 

najmłodszymi, zapewnienie miejsc spotkań międzypokoleniowych, zapewnienie rzetelnego 

dostępu do informacji na temat zdrowia, zwłaszcza  tych ukierunkowanych na zapobieganie 

zaburzeniom psychicznym i zaspokojeniu potrzeb osób starszych, troskę o zapewnienie 

poczucia bezpieczeństwa publicznego, dbałość o tereny zielone, planowanie i projektowanie 

racjonalnego i dostępnego systemu transportu publicznego, planowanie ułatwiania dostępu do 

mieszkań rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji, w tym młodzieży, osobom 

niepełnosprawnym i starszym, promowanie społecznego zaangażowania w celu zachowania  

i przywrócenia kulturalnych i turystycznych walorów miast, ustanowienie specjalnych 

programów mających na celu uznanie wartości pracy wolontariackiej względem rodzin 

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, Województwo Kujawsko-Pomorskie deklaruje 

wolę realizacji postanowień odnoszących się do Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 

2030 przyjętego na Szczycie ONZ 25 września 2015 r. zawartych w Deklaracji Weneckiej, 

propozycji Międzynarodowej Federacji Rozwoju Rodziny, mającej status organu doradczego 

w Radzie Gospodarczej i Społecznej przy ONZ. 

Województwo Kujawsko-Pomorskie uznaje określone powyżej obszary za kluczowe  

dla kształtowania wysokiej jakości życia mieszkańców i wyraża wolę prowadzenia działań na 

rzecz ich rozwoju, wzmacniania potencjału, jakości i dostępności, w stosunku do wszystkich 

mieszkańców województwa, bez względu na miejsce zamieszkania i status rodzinny. 

DEKLARACJA WENECKA jest projektem sojuszu terytoriów z całego świata, 

zaproponowanego przez Międzynarodową Federację Rozwoju Rodziny (IFFD), którego celem 

są działania na rzecz rodziny, jako głównego czynnika zrównoważonego rozwoju i wzrostu 

gospodarczego na świecie poprzez reagowanie na ich potrzeby w dziesięciu kwestiach:  

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. 

 

Cele Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 koncentrują się na tematach 

bezpośrednio związanych z rodzinami – eliminacja ubóstwa, promowanie rozwoju społecznego 

wspólnego dobrobytu gospodarczego przy jednoczesnej ochronie środowiska. Rodzina okazała 

się głównym czynnikiem rozwoju w społeczeństwach, a tym samym kamieniem węgielnym 

miast integracyjnych. Jeśli rodziny są tymi kluczowymi czynnikami rozwoju, potrzebne jest 

odpowiednie środowisko, aby ułatwić ich rolę. Odpowiednie zintegrowane podejście, które 

zachęca do współpracy międzysektorowej, jest bardziej efektywne w rozwiązywaniu 

istniejących problemów i otwieraniu możliwości w mieście. Holistyczne podejście do rodziny 

przyczyni się do trzech różnych aspektów zrównoważonego rozwoju i umożliwi dokładną 

ocenę potrzeb miast integracyjnych, zwłaszcza w zakresie inwestycji w infrastrukturę.  

Aby osiągnąć ten cel, rodziny mogą potrzebować odpowiednich narzędzi do wzmacniania ich 

zdolności do osiągnięcia swojego potencjału jako produktywnych, zaangażowanych i zdolnych 

podmiotów zrównoważonego rozwoju. Zrównoważone miasta zaczynają się i kończą na 

spójnych i zrównoważonych rodzinach. Budowanie „działających” miast – integracyjnych, 

bezpiecznych, odpornych i zrównoważonych – wymaga intensywnej koordynacji polityki i 

wyborów inwestycyjnych. Władze państwowe i samorządowe mają do odegrania ważną rolę w 

podejmowaniu działań już teraz, kształtowaniu przyszłości swojego rozwoju i tworzeniu szans 

dla wszystkich, aby nikt nie pozostał w tyle.  



 

Wskazane w Deklaracji Weneckiej 10 obszarów tematycznych, jest w pełni zgodnych 

z celami rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego określonymi w „Strategii 

Przyspieszenia 2030+”. Są to wartości i obszary uniwersalne, ich rozwój jest z założenia 

słuszny i pożądany, możliwy do prowadzenia, z uwzględnieniem dostosowania do lokalnej 

specyfiki, w każdym systemie społeczno-gospodarczym, niezależnie od poziomu ogólnego 

rozwoju – a więc nie bez powodu jest obszarem zainteresowania i wsparcia na poziomie 

Organizacji Narodów Zjednoczonych. Rozwój społeczny i dążenie do zapewnienia jak 

najwyższej jakości życia mieszkańców, w kształtowaniu całościowej polityki rozwoju 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego są postrzegane jako sfera niezwykle ważna – o czym 

świadczy misja zarówno obecnie obowiązującej strategii rozwoju województwa (Człowiek 

w centrum uwagi), jak i obowiązującej do 2020 roku poprzedniej strategii (Człowiek, rodzina, 

społeczeństwo). Podkreślić należy, że w polityce kształtowania rozwoju województwa, 

Samorząd Województwa nie stosuje polityki jakiegokolwiek różnicowania działań 

o charakterze wykluczającym (ewentualne dedykowanie określonych rodzajów wsparcia tylko 

dla konkretnych grup społecznych, wynika albo z obowiązujących przepisów albo innych 

wymogów formalnych nakazujących kierowanie określonego rodzaju pomocy do grup 

spełniających konkretnie określone kryteria) – dlatego też działania podejmowane w ramach 

obszarów określonych w Deklaracji Weneckiej będą kierowane do wszystkich mieszkańców 

województwa, bez względu na ich miejsce zamieszkania (w Deklaracji Weneckiej eksponuje 

się problematykę miast) oraz bez względu na formalny status rodzinny (w Deklaracji Weneckiej 

zwraca się uwagę na problematykę rodzin).  

Przyjęcie założeń Deklaracji Weneckiej w polityce kształtowania rozwoju Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego będzie podkreślało wolę zwracania szczególnej uwagi na kwestie 

włączenia społecznego oraz dążenia do zapewnienia wszystkim mieszkańcom jak najwyższej 

możliwej jakości życia. Zagadnienia te będą uwzględniane w programowaniu dokumentów 

wdrożeniowych (regionalnych dokumentów programowych) do „Strategii Przyspieszenia 

2030+”, współpraca międzynarodowa związana z wymianą doświadczeń z innymi regionami – 

sygnatariuszami Deklaracji pozwoli na wymianę know-how i ewentualną adaptację 

pozyskiwanej wiedzy do usprawniania polityki rozwoju województwa, a konieczność 

dokonywania sprawozdawczości w związku z przyjęciem Deklaracji pozwoli zdobyć 

dodatkową wiedzę o procesach rozwoju społecznego.  

Członkami założycielami projektu są:   

• Region Veneto we Włoszech (w tym Vicenza, Werona, Venezia, Padova, Vicenza, Treviso  

i Belluno);  

• Départment des Bouches-du-Rhône we Francji (w tym gminy takie jak Aix-en-Provence, 

Arles, Éguilles, La Ciotat, Marignane, Marsylia, Martigues, Meyrargues, Saint-Rémy-de-

Provence, Vau-venargues i Vitrolles); 

• Region Attyki w Grecji (w tym Acharnés, Agía Paraskeví, Ágios Dimítrios, Aigáleo, 

Alimos, Ateny, Chalándri, Galátsi, Glyfáda, Ílion, Ilioúpoli, Kallithéa, Keratsíni, Kifissia, 

Korydallós, Né Palaió Fáliro, Peiraiás, Peristéri, Výronas i Zográfos). 

Inne terytoria, które już dołączyły to: 

• miasto Sao Paulo i stan Paraná w Brazylii (w tym Kurytyba, Londrina, Maringá, Foz do 

Iguaçu, Ponta Grossa, Cascave i São José dos Pinhais); 

• Karyntia (w tym Klagenfurt i Villach); 

• Region Autonomiczny Friuli Venezia Giulia we Włoszech (w tym Udine, Tavagnacco 

i Triest); 



• następujące gminy meksykańskie: Cuauhtémoc (Meksyk), Huixquilucan (stan Meksyk),  

San Nicolás de los Garza (Nuevo León), Irapuato (Guanajuato), Chapultepec (stan 

Meksyk), Guadalupe (Zacatecas), Iguala (Guerrero), San Mateo Atenco (stan Meksyk), 

Zapo-pan (Jalisco), Allende (Nuevo León), Valle de Santiago (Guanajuato), San Francisco 

del Rincon (Guanajuato), Chihuahua (Chihuahua), San Antonio la Isla (stan de Meksyk), 

Tuxtla Gutiérrez (Chiapas), Hermosillo (Sonora), Los Reyes La Paz (stan Meksyk) 

i Chapultepec (stan Meksyk). 

 

Aby zapewnić realizacje celów DEKLARACJI WENECKIEJ jej członkowie 

zobowiązują się do składania co roku przed 31 marca Raportu Monitorującego, 

który będzie przedstawiany Departamentowi Spraw Gospodarczych i Społecznych 

Organizacji Narodów Zjednoczonych przez sekretariat Międzynarodowej Federacji 

Rozwoju Rodziny, wraz z informacjami dotyczącymi postępów poczynionych 

w roku poprzednim w 10 punktach wymienionych powyżej.  

Pomysłodawcą Deklaracji Weneckiej jest Międzynarodowa Federacja Rozwoju Rodziny - 

International Federation for Family Development (IFFD), która ma status konsultacyjny przy 

Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ (ECOSOC). IFFD to największa międzynarodowa 

organizacja społeczeństwa obywatelskiego zajmująca się rozwojem rodziny. Misją IFFD jest 

pomoc rodzinom na całym świecie w budowaniu silnych i szczęśliwych relacji, więzi 

społecznych, ogólnego dobrobytu i rozwoju edukacji, a w konsekwencji wzrostu 

gospodarczego i udanej integracji społeczeństwa. 

Województwo Kujawsko-Pomorskie dołączając do grona regionów – sygnatariuszy 

Deklaracji Weneckiej pośrednio będzie mogło uczestniczyć w polityce kreowanej przez ONZ 

związanej z działaniami na rzecz rodziny, która jest głównym czynnikiem zrównoważonego 

rozwoju.  

 

 


