Pla estratègic 2019- 2022

HPH Catalunya
Actuem per aconseguir les fites dels Objectius de
desenvolupament sostenibles (ODS)
de l’Agenda de les Nacions Unides 2030

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE ( ODS)
• El 25 de setembre de 2015, l’Assemblea
General de Nacions Unides va aprovar
l’Agenda 2030 per al desenvolupament
sostenible, un full de ruta amb 17
objectius (ODS) i 169 fites a assolir en
l’horitzó de l’any 2030. L’Agenda 2030
per al Desenvolupament Sostenible
respon a la necessitat internacional de
disposar d’un marc consensuat per
afrontar els reptes globals de la
humanitat

Principis del Pacte Mundial de Nacions Unides. Iniciativa internacional que
promou la implementació de 10 principis universalment acceptats per
impulsar la responsabilitat social de les organitzacions. (1999)
1. Recolzar i respectar la protecció dels drets humans.
2. No ser còmplice d'abusos dels drets.
3. Recolzar els principis de la llibertat d'associació i sindical.
4. Eliminar el treball forçós i obligatori.
5. Abolir qualsevol forma de treball infantil.
6. Eliminar la discriminació en matèria d'ocupació.
7. Mantenir un enfocament preventiu que afavoreixi el medi ambient.
8. Fomentar les iniciatives que promoguin una major responsabilitat
ambiental.
9. Afavorir el desenvolupament i la difusió de les tecnologies respectuoses
amb el
medi ambient.
10. Treballar contra la corrupció en totes les seves formes, inclosos extorsió i
suborn.

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE ( ODS)
SEPT‐2019 New York . Declaració Política sobre
el Desenvolupament Sostenible
AGENDA 2030 . Crida perquè tots els sectors de la Societat es mobilitzin
a favor de la dècada d’ acció a tres nivells : acció a nivell mundial per a
garantir el lideratge , més recursos i solucions més intel∙ligents
respecte als Objectius de Desenvolupament Sostenible; acció a nivell
local que inclogui les transaccions necessàries en les polítiques , els
pressupostos , les institucions i els marcs reguladors dels governs ,
ciutats i autoritats locals i acció per part de les persones , incloses la
joventut , la societat civil, els mitjans de comunicació, el sector privat,
els sindicats , els cercles acadèmics i altres parts interessades, per
generar un moviment imparable que impulsi las transformacions
necessàries.

PAPER CLAU DE LES EMPRESES I ORGANITZACIONS

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

CONCRECIÓ

17 OBJECTIUS 169 METES
3 Dimensions :
Econòmica
Social
Mediambiental
Aborden 5 grans àmbits :
planeta, persones, prosperitat,
pau i aliances.

PLA ESTRATÈGIC 2019- 2022 . Impacte en els ODS

REVISIÓ Pla Estratègic ( Línies i
Objectius estratègics )
IDENTIFICACIÓ del ODS en els que
impactem més directament.
REVISIÓ de l’AGENDA 2030 de la
Generalitat de Catalunya: Consell
Assessor Pel Desenvolupament
Sostenible

Objectius estratègics 2019- 2022. ODS

1. Incrementar la capacitat d’influència
OE 1.1 Incrementar i mantenir el nombre de membres
OE 1.2 Mantenir els espais relacionats amb els stakeholders
OE 1.3 Incorporar la PS a l’estratègia, programes, accions i estructura
de les institucions

Objectius estratègics 2019- 2022. ODS
2. Proporcionar valor afegit als membres de l’HPH-CAT
OE 2.1 Dinamitzar els grups de treball vinculats a les línies estratègiques
OE 2.1 Definir i estandarditzar el model de PS als centres
OE 2.3 Difondre i compartir experiències i bones pràctiques dels grups de
treball

Objectius estratègics 2019- 2022

3. Potenciar la formació i recerca en promoció de la salut
OE 3.1 Disposar d’un catàleg d’activitats formatives per als membres
OE 3.2 Ajudar els centres a fer recerca en PS

Línies estratègiques 2019- 2022

1.Incrementar la capacitat d’influència
2. Proporcionar valor afegit als membres de
l’HPH-CAT
3. Potenciar la formació i recerca en promoció
de la salut

Pla Estratègic 2019- 2022 Impacte en els Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS)
HPH Catalunya. Actuem en els ODS :

