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Ramowy program V edycji Festiwal „17 Celów”  

 
rejestracja na wszystkie wydarzenia na portalu Evenea 

 
10 września 2020 (czwartek) 

 godz.17.00 – otwarcie Festiwalu  

– pokaz retrospektywny – laureaci edycji 2019 

 – pokaz specjalny – Overtourism, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej 

https://app.evenea.pl/event/otwarcie17celow/ 

 

11 września 2020 (piątek) 

 godz.11.00 – Running Home: The Path to Potential – gość specjalny – George Bate 

  – pokaz specjalny – Coffee and Rwanda, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej 

https://app.evenea.pl/event/georgebate/ 

 godz.17.17 – 17 Szans na lepsze jutro - pokaz filmów zgłoszonych do konkursu “17 Celów” 

https://app.evenea.pl/event/17szansnalepszejutro/ 

 godz.18.00 – debata o zrównoważonym transporcie, prowadzenie Paweł Oksanowicz 

https://app.evenea.pl/event/zrownowazonytransort/ 

 

12 września 2020 (sobota) 

 godz.11.00 – debata: Gospodarka Obiegu Zamkniętego - utopia czy konieczność? 

https://app.evenea.pl/event/goz/ 

godz.17.17 – 17 Szans na lepsze jutro - pokaz filmów zgłoszonych do konkursu “17 Celów” 

https://app.evenea.pl/event/17szansnalepszejutro/ 

 

13 września 2020 (niedziela) 

 godz.17.17 – 17 Szans na lepsze jutro - pokaz filmów zgłoszonych do konkursu “17 Celów” 

https://app.evenea.pl/event/17szansnalepszejutro/ 

 godz.18.00 – webinar:  Wyzwania dla liderów biznesu – Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego 

https://app.evenea.pl/event/wyzwaniawszechnicauj/ 

 

14 września 2020 (poniedziałek) 

       godz.9.00 – warsztaty dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych   „Podnieś skuteczność,    

       wydajność i komfort pracy z metodą SPOCO”– EI SPOCO 

       https://app.evenea.pl/event/33833-121/ 

godz.11.00 – pokaz specjalny „To MY tworzymy świat” – najlepsze filmy  w konkursie organizowanym 

przez Canon Polska 

https://app.evenea.pl/event/tomytworzymyswiat/ 
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 godz.17.17 – 17 Szans na lepsze jutro  - pokaz filmów zgłoszonych do konkursu “17 Celów” 

https://app.evenea.pl/event/17szansnalepszejutro/ 

 

15 września 2020 (wtorek) 

godz.11.00 – warsztaty: Innowacje społeczne - włącz się do działania! (Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej) https://app.evenea.pl/event/iinnowacjespoleczne/ 

godz.15.00 – webinar: Budownictwo ekologiczne, rozwiązania na przykładzie systemu certyfikacji 

BREEAM https://app.evenea.pl/event/budownictwoekologiczne/ 

 godz.17.17 – 17 Szans na lepsze jutro  - pokaz filmów zgłoszonych do konkursu “17 Celów” 

https://app.evenea.pl/event/17szansnalepszejutro/ 

 godz.19.00 – pokaz specjalny „Na górze Tyrryry”, reż. Renata Kijowska, po projekcji spotkanie z 

reżyserką  i bohaterami filmu https://app.evenea.pl/event/nagorzetyrryry/ 

 

16 września 2020 (środa) 

 godz.9.30 – webinar: Zrównoważony Samorząd (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej) 

https://app.evenea.pl/event/zrownowazonysamorzad/ 

 godz.14.00 – debata: Jak realizować projekt upcyklingowy (VOLVO Firma Karlik i Spółdzielnia 

Socjalna FURIA) https://app.evenea.pl/event/projektupcyklingowy/ 

 godz.17.17 – 17 Szans na lepsze jutro - pokaz filmów samorządów zgłoszonych do konkursu “17 

Celów”  https://app.evenea.pl/event/17szansnalepszejutro/ 

 godz.18.00 – rozpoczęcie głosowania internautów na najlepszy film Festiwalu Filmów 

Odpowiedzialnych „17 Celów” https://app.evenea.pl/event/gosowanieinternautow/ 

 

17 września 2020 (czwartek) 

 godz.12.00 – zakończenie głosowania internautów na najlepszy film Festiwalu „17 Celów” 

          godz.17.00 – Finał Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” i wręczenie nagród 

https://app.evenea.pl/event/vfestiwal17celow/ 
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