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17 powodów, by zmienić świat 

Jubileuszowa edycja wyjątkowego Festiwalu Filmowego 
 
V Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”  

 
Już w połowie września odbędzie się jedyny w Polsce festiwal poświęcony filmom 
promocyjnym i reklamowym z zakresu zrównoważonego rozwoju i Corporate Social 
Responsibility (CSR) – V Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”. 
 
 
                            Festiwal będzie trwał w dniach 10-17 września 2020 r. 
 
10 września rozpoczniemy retrospektywnym pokazem zwycięskich filmów z ubiegłych 
lat. Festiwalowi będą towarzyszyć warsztaty, webinaria, pokazy filmowe i spotkania  
z gośćmi specjalnymi. Całość zakończy Gala Finałowa i wręczenie nagród w Kinie Rialto  
w Poznaniu. Nagrody otrzymają najlepsze filmy 3 sektorów ocenione przez niezależne 
Jury.  
 
Konkurs filmowy adresowany jest do przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych  
i samorządów, a filmy wysyłać można do 31 sierpnia. 
 
 
Kto ma film, niech wysyła do organizatorów!  
Udział jest bezpłatny. 
 
Organizatorem Festiwalu jest Fundacja Res Severa. Współorganizatorem Festiwalu jest 
Samorząd Województwa Wielkopolskiego –Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w 
Poznaniu w ramach realizowanego projektu pn. „Tworzenie Sprawiedliwych Miast: Włączenie 
Agendy 2030 do polityki lokalnej (w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa)”. 
 
Partnerem strategicznym jest firma doradcza El SPOCO. 
 

Zmiany w festiwalowej formule 

„W  tym roku przypada piękna, piąta rocznica naszego Festiwalu. Niestety COVID dużo nam 

namieszał i musieliśmy zweryfikować plany dotyczące jubileuszowej edycji. Potraktowaliśmy 

jednak te ograniczenia jako wyzwanie i nowe szanse” – mówi Aldona Kłobska, dyplomowany 

coach i od 5 lat wolontariuszka fundacji Res Severa organizującej to wydarzenie – „Festiwal  

w tym roku planujemy w formule hybrydowej, to znaczy, że większość działań       

przenosimy do sieci i zamiast jednego wydarzenia, organizujemy ich kilka, przez cały  
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tydzień. Wynika to też z naszych doświadczeń – czym innym jest utrzymane uwagi widzów  

w sali kinowej przez kilka godzin (kontakt z żywym człowiekiem, wydarzenia towarzyszące, 

networking, przerwy w kuluarach itp.), a dużo trudniej zatrzymać widza przed komputerem. 

Stąd nasze wydarzenia on line nie będą przekraczały 90 minut”- dodaje Pani Aldona. Tak więc 

nie jedno, a kilkanaście różnych wydarzeń, dla których kluczowym słowem jest 17 Celów 

Zrównoważonego Rozwoju. Na spotkania w ramach Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych 

„17 Celów” będzie się można zapisać już od 24 sierpnia stronie Festiwalu: 

www.17celow.pl 

 

17 szans na lepsze jutro 

„17 szans na lepsze jutro” to hasło  tegorocznych filmowych prezentacji. Przez 6 wrześniowych 

dni, od 10 września, każdy, na ekranie swojego komputera czy smartfona, będzie mógł 

obejrzeć  filmy zgłoszone na Festiwal. Ważna jest też godzina – organizatorzy zapraszają 

punktualnie o godz. 17.17. Skąd ta godzina? W roku 2015 podczas szczytu ONZ przywódcy  

z całego świata przyjęli 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals - 

SDGs), które będą realizowane przez wszystkie państwa członkowskie do 2030 roku. 17 Celów 

dotyczy m. in. zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych, wprowadzenia 

odpowiedzianych wzorców produkcji i konsumpcji, rozwoju miast, ale i ograniczenia 

nierówności społecznej – mówi Monika Zembrzycka z Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej, współorganizatora Festiwalu. - „I choć Agenda 2030 i 17 Celów Zrównoważonego 

Rozwoju brzmią dla wielu górnolotnie i abstrakcyjnie, to przecież odnoszą się one do każdego 

aspektu życia, każdego mieszkańca i naszej planety. Aby zaplanować i mądrze wdrożyć SDGs 

potrzebne jest nie tylko współdziałanie państw, organizacji czy biznesu, nauki  

i administracji, ale przede wszystkim edukowanie społeczeństwa i upowszechnianie 

wiedzy na temat 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju”.  

  

Filmy, szkolenia warsztaty 

Program jubileuszowej edycji Festiwalu „17 Celów” jest bardzo rozbudowany. Kto będzie chciał 

przypomnieć sobie jakie filmy zdobyły nagrody podczas poprzednich edycji Festiwalu, powinien  

zapisać się na pokaz retrospektywny 10 września. Młodzi ludzie zainteresowani Agendą 2030 

pokażą, co nakręcili w 2019 roku. Prezentację najlepszych filmów młodzieży ze szkół 

średnich z całej Polski  zaplanowano na niedzielę, 13 września. Natomiast nie lada gratka 

czeka kinomanów we wtorek 15 września; w tym dniu pokazany zostanie wielokrotnie 

nagradzany film dokumentalny Renaty Kijowskiej „Na górze Tyrryry”. Jak na Festiwal  
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przystało – po projekcji odbędzie się spotkanie z reżyserką i bohaterami filmu. Uczestnicy 

poprzednich edycji Festiwalu zawsze podkreślali, że jest on cennym źródłem inspiracji,  a także 

nowej wiedzy.  W tym roku  wiedzę przekażą certyfikowani trenerzy metody SPOCO. Na 

warsztaty SPOCO powinien zapisać się każdy, kto chce osiągnąć sukces (14 września, 

wtorek). Festiwal zakończy się 17 września uroczystą Galą (oczywiście on  line),  

a organizacje, które zgłosiły się do konkursu dowiedzą się, które filmy najpiękniej 

pokazują 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Większość wydarzeń odbędzie się na 

platformie ZOOM. Zapisy ruszają 24 sierpnia, a wtedy organizatorzy opublikują szczegółowy 

program imprezy. Zapraszamy na stronę www 17 celów.pl. 

 

I Ty możesz zgłosić film! 

Do tej pory nie było w Polsce wydarzenia, które za pośrednictwem X Muzy XX i XXI wieku 

przekazywałoby wiedzę na temat Zrównoważonego Rozwoju, Agendy ONZ na Rzecz 

Zrównoważonego Rozwoju 2030 czy CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, ang. 

Corporate Social Responsibility). A przecież w dobie popularności serwisów społecznościowych 

takich jak YouTube czy Facebook każda firma i organizacja może niewielkim kosztem swój film 

stworzyć. I tak się dzieje, jak będzie można się przekonać podczas Festiwalu: obecnie prawie 

każdy film mówiący o współczesnej działalności człowieka zawiera elementy związane  

z ochroną środowiska, rozwojem społecznym czy ograniczaniem negatywnych skutków postępu 

cywilizacyjnego. Organizatorzy szczególne zapraszają 3 sektory: samorządy, organizacje 

pozarządowe i przedsiębiorstwa. Wystarczy wypełnić kartę zgłoszenia filmu (do pobrania ze 

strony www.17celow.pl), wypełnić ją i razem w filmem wysłać na adres fundacja@ressevera.pl 

do dnia 31 sierpnia. A potem już tylko czekać na werdykt Jury, przy okazji uczestnicząc w tym  

wszystkim, co stanowi Jubileusz 5. lecia Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”. 

 

Organizatorzy i partnerzy wydarzenia 
 

Organizatorem Festiwalu jest Fundacja CSR Res Severa. 

Współorganizatorem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego- Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach projektu pn. „Tworzenie Sprawiedliwych Miast: 

Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej (w czasach dużych ruchów migracyjnych  

i uchodźstwa)” 

Partner strategiczny: El SPOCO  

Wsparcie organizacyjne 

BDG Biuro Doradztwa Gospodarczego, Lokomotywacja Aldona Kłobska  
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