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informacje o kampanii

Sprawiedliwy handel

uzyskanie tytułu

Kampania Wspólnoty Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu 
prowadzona jest wspólnie przez Fundację „Koalicja Sprawiedli-
wego Handlu” – Fairtrade Polska i Polskie Stowarzyszenie Spra-
wiedliwego Handlu. Kampania jest skierowana między innymi do 
wspólnot wyznaniowych, które mogą ubiegać się o tytuł Wspól-
nota Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu.

Dzięki udziałowi w kampanii członkowie wspólnoty dowiadują 
się, czym jest Sprawiedliwy Handel, działają wspólnie na rzecz 
realizacji tak istotnych tematów jak sprawiedliwość społeczna, 
walka z ubóstwem, godność i prawa człowieka. Wspólne akcje 
promujące Sprawiedliwy Handel są okazją do dalszej integra-
cji członków wspólnoty oraz wyjścia z akcjami informacyjnymi 
poza jej mury. Włączenie się w kampanię i wypełnienie kryteriów 
uprawnia do otrzymania tytułu Wspólnota Przyjazna dla Spra-
wiedliwego Handlu.

W Polsce kampania Wspólnoty Przyjazne dla Sprawiedliwe-
go Handlu jest prowadzona m.in. w parafiach Kościoła Rzym-
sko-Katolickiego na terenie diecezcji poznańskiej. Decyzję 
o włączeniu się w kampanię podjął też Konsystorz kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego. 

WSPÓLNOT Y przyjazne dla

Uzyskanie tytułu Wspólnota Przyjazna dla Sprawiedliwego 
Handlu jest proste – zachęcamy do włączenia się w kampanię!

1. Na początek warto zapoznać się z kryterami, jakie wspólno-
ta musi spełnić, by uzyskać tytuł Wspólnota Przyjazna dla 
Sprawiedliwego Handlu.

2. Zachęcamy, aby rozpoczęcie kampanii zgłosić za pomocą 
formularza na www.spolecznosci.fairtrade.org.pl. Dzięki 
temu będziemy mogli zaoferować wsparcie w jej realizacji.

3. Po zgłoszeniu kampanii warto pobrać szablon raportu z re-
alizacji kryteriów. Zapoznanie się z nim ułatwi odpowied-
nie prowadzenie i dokumentowanie kampanii w trakcie jej 
trwania.

4. Raport warto uzupełniać na bieżąco w trakcie trwania kam-
panii, jednak można w nim wykazać działania zrealizowane 
przed zgłoszeniem kampanii.

5. Na koniec należy przesłać wniosek o nadanie/przedłużenie 
tytułu na adres koordynator@fairtrade.org.pl, dołączając 
do niego raport z całą wymaganą dokumentacją.

O tytuł Wspólnota Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu mogą 
się starać lokalne wspólnoty religijne (np. parafia, zbór, kościół, 
gmina wyznaniowa, sangha) lub jednostki organizacyjne dowol-
nego zarejestrowanego wyznania. Tytuł jest przyznawany po wy-
pełnieniu kryteriów.

Więcej informacji: www.spolecznosci.fairtrade.org.pl

Sprawiedliwy Handel nie jest działalnością charytatywną, pomo-
cą humanitarną ani pomocą doraźną. Sprawiedliwy Handel nie 
jest firmą, marką, organizacją, produktem ani formą marketingu.

Sprawiedliwy Handel to międzynarodowy ruch społeczny dążący 
do poprawy sytuacji mieszkańców krajów globalnego Południa 
poprzez tworzenie godnych warunków pracy i budowanie uczci-
wych relacji handlowych z bogatszą częścią świata. Fair Trade to 
droga do stabilnego i zrównoważonego rozwoju.



kryteria kampanii wspólnoty przyjazne dla sprawiedliwego handlu
We wspólnocie funkcjonuje grupa koordynująca, 
której celem jest promocja idei Sprawiedliwego 
Handlu i prowadzenie lokalnej kampanii Wspól-
nota Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu.

W skład grupy powinni wejść liderzy i uprawomocnieni członko-
wie wspólnoty. Zalecamy wypełnienie tego kryterium na począt-
kowym etapie realizacji kampanii.

Co jest wymagane?
• Utworzenie grupy koordynującej.
• Wskazanie osoby do kontaktów z koordynatorem kampanii.
• Przyjęcie planu działań służącego realizacji kryteriów.

Co jeszcze można zrobić?
• Przygotować plan działania służący realizacji kryteriów.
• Regularne spotykać się w grupie koordynującej, oceniać 

stopień wypełnienia kryteriów, realizacji zamierzeń i plano-
wać kolejne kroki.

Dokumenty potrzebne do wniosku o nadanie tytułu
• Deklaracja/uchwała/oświadczenie o założeniu grupy w for-

mie skanu lub zdjęcia.
• Dane kontaktowe przedstawiciela grupy.

Wspólnota przyjmuje deklarację o zaangażowaniu 
we wspieranie idei Sprawiedliwego Handlu.

Deklarację podpisują uprawomocnione osoby, stosownie do za-
sad panujących w danej wspólnocie. Zalecamy wypełnienie tego 
kryterium na początkowym etapie realizacji kampanii.

Co jest wymagane?
• Przyjęcie i podpisanie przez osoby reprezentujące wspólno-

tę deklaracji poparcia dla idei Sprawiedliwego Handlu oraz 
opublikowanie jej.

Co jeszcze można zrobić?
• Przesłać informację o zaangażowaniu w promowanie idei Spra-

wiedliwego Handlu do innych wspólnot w kraju i za granicą.

Dokumenty potrzebne do wniosku o nadanie tytułu
• Skan podpisanej deklaracji.
• Skan opublikowanej deklaracji w biuletynie wspólnoty lub 

link do deklaracji na stronie internetowej wspólnoty.

Członkowie wspólnoty poznają ideę Sprawiedli-
wego Handlu.

Celem kampanii jest umożliwienie całej wspólnocie zapoznania 
się z ideą Sprawiedliwego Handlu, odpowiedzialnej konsumpcji 
i zrównoważonego rozwoju.

Co jest wymagane?
• Prowadzenie wśród członków wspólnoty działań infor-

macyjnych (gablota, gazetka, strona internetowa, kazania, 
rekolekcje, wykłady) związanych z problematyką Sprawiedli-
wego Handlu i zrównoważonego rozwoju, z punktu widze-
nia danej religii (np. rozważanie nauki społecznej Kościoła 
w kontekście problemów ubogiego Południa).

Co jeszcze można zrobić?
• Przeprowadzić ankiety badające znajomość idei Sprawiedli-

wego Handlu na początku kampanii oraz przed przesłaniem 
wniosku o nadanie/przedłużenie tytułu Wspólnota Przyja-
zna dla Sprawiedliwego Handlu.

Dokumenty potrzebne do wniosku o nadanie tytułu
• Krótki opis zrealizowanych działań wraz ze zdjęciami.

Wspólnota promuje ideę Sprawiedliwego Handlu 
we własnym gronie oraz w społeczności lokalnej.

We wspólnocie prowadzone są działania promujące Sprawiedli-
wy Handel i mające wpływ na społeczność lokalną.

Co jest wymagane?
• Prezentacja idei Sprawiedliwego Handlu w trakcie co naj-

mniej dwóch wydarzeń w roku organizowanych przez 
wspólnotę, np. z okazji święta danej wspólnoty, Światowego 
Dnia Sprawiedliwego Handlu odbywającego się w drugą so-
botę maja lub Tygodnia Edukacji Globalnej przypadającego 
w trzecim tygodniu listopada.

• Regularne zamieszczanie informacji o Sprawiedliwym Han-
dlu na stronie internetowej wspólnoty oraz w jej mediach 
społecznościowych.

Co jeszcze można zrobić?
• Nawiązać kontakty z innymi instytucjami i wspólnotami 
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Sprawiedliwego Handlu w okolicy oraz w innych częściach 
kraju i za granicą.

• Zapraszać przedstawicieli społeczności lokalnej (organiza-
cje pozarządowe, władze, media, przedsiębiorcy) do udziału 
w wydarzeniach związanych z kampanią.

Dokumenty potrzebne do wniosku o nadanie tytułu
• Krótki opis zrealizowanych działań wraz z przykładowymi 

zdjęciami.
• Zestaw odnośników do poszczególnych artykułów/wpisów 

na stronie internetowej i w serwisach społecznościowych.

Wspólnota sprzyja wprowadzaniu produktów 
Sprawiedliwego Handlu we własnym gronie oraz 
w społeczności lokalnej.

Sprawiedliwy Handel to partnerstwo handlowe z producentami 
z krajów Południa. Dlatego uczestnicy kampanii zajmują się nie 
tylko edukacją rozwojową, ale także starają się w miarę możliwo-
ści używać produktów Sprawiedliwego Handlu, czyli produktów 
dostarczanych przez certyfikowane Organizacje Sprawiedliwego 
Handlu skupione w World Fair Trade Organization (wfto.com) 
lub oznaczone certyfikatem potwierdzającym wypełnienie stan-
dardów Sprawiedliwego Handlu: Fairtrade (fairtrade.net), Natur-
land Fair (naturland.de), Ecocert Fair Trade (ecocert.com) lub Fair 
for Life (fairforlife.org).

Co jest wymagane?
• Korzystanie z produktów Sprawiedliwego Handlu (np. kawy, 

herbaty) do wewnętrznej konsumpcji w kancelarii/biurze 
wspólnoty oraz podczas wydarzeń i spotkań związanych 
z obchodzonymi świętami.

Co jeszcze można zrobić?
• Zapewnić dostęp do produktów Sprawiedliwego Handlu 

w bufecie/sklepiku prowadzonym przez wspólnotę (o ile 
taki istnieje).

Dokumenty potrzebne do wniosku o nadanie tytułu
• Zdjęcia dokumentujące korzystanie z produktów Sprawie-

dliwego Handlu.

Więcej informacji: www.spolecznosci.fairtrade.org.pl


