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 Propagace ČR 2030  



Logo - východiska  



Logo ČR 2030 



Lokalizace Cílů udržitelného rozvoje 



Loga podkapitol Klíčových oblastí ČR 2030 
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Lidé a společnost 



Udržitelný hospodářský model 



Ekosystémy 



Rozvoj sídel a území 



Česká republika, Evropa a svět 



Dobré vládnutí 



Loga Klíčových oblastí a Podkapitol ČR 2030  



Podporujeme  
Cíle udržitelného rozvoje 

Ve spolupráci s Informačním Centrem OSN v ČR 
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Celosvětová kampaň 
Global Goals 
Slavné osobnosti z celého světa 

Pořídí fotografii s cedulí Cíle udržitelného 
rozvoje, který je jim nejbližší, nebo napíší 
číslo na ruku 

Připojí zdůvodnění, proč je pro ně daný cíl 
nejdůležitější 

Všechny aktivity kampaně se sbíhají na webu 
Global Goals 

 

http://www.globalgoals.org/
http://www.globalgoals.org/
http://www.globalgoals.org/
http://www.globalgoals.org/


Logická souvislost 
U celebrit, ale i neziskových organizací je vždy 
žádoucí logická souvislost mezi Cílem a 
subjektem 

Nemusí jít jen o profesní zaměření (Jamie 
Oliver – jako kuchaře ho zajímá Zdraví), ale 
třeba o životní příběh (Chiwetel Ejiofor – jeho 
rodiče jsou z Nigérie, proto ho trápí hlad v 
rozvojových zemích) 



Rada vlády pro udržitelný rozvoj 



Nejen foto, ale i citát a hashtagy  



Dosah příspěvků 



Publikováno 22 osobností 



Zapojování organizací 



Slavní Češi 
Preview kampaně pro propagaci strategie ČR2030 
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Slavní Češi 
Významné osobnosti české historie 

Vybráno 8 – 12 osobností z různých epoch a 
oblastí lidské činnosti 

Udržitelné aspekty jejich života zarámované 
podle Cílů udržitelného rozvoje 

Jejich význam = jejich udržitelnost – 
proslulost je spojena s dlouhodobým 
přínosem zemi 

Cílem je propojení lokální působnosti 
jednotlivce s globální agendou OSN 

 



Naše komunikační platformy 

Facebook Udržitelný rozvoj 

Twitter @udrzitelne 

Youtube kanál Udržitelný rozvoj TV 

Web udrzitelny-rozvoj.cz 

 

Připravujeme web strategie ČR2030 

https://www.facebook.com/udrzitelnyrozvoj/?fref=ts
https://www.facebook.com/udrzitelnyrozvoj/?fref=ts
https://www.facebook.com/udrzitelnyrozvoj/?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCzAO5kAmmKhjLGv_GCb32ZA
http://udrzitelny-rozvoj.cz/
http://udrzitelny-rozvoj.cz/
http://udrzitelny-rozvoj.cz/
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Zbyněk Machát 


