AUTORZY
Nasz przewodnik został przygotowany wspólnie przez edukatorów i słuchaczy organizacji, które podejmują w swej
działalności zagadnienia konsumpcji etycznej i Sprawiedliwego Handlu. Edycja polska została dostosowana do polskich realiów i do potrzeb polskiego odbiorcy (np. przez podanie źródeł polskojęzycznych w miejsce obcojęzycznych).
Została też rozszerzona o materiały opracowane specjalnie do edycji polskiej. Należą do nich m.in. przygotowane
do wydrukowania materiały pomocnicze dla prowadzących do poszczególnych zajęć, które są dostępne na stronie
projektu, dostępnej w serwisie www.sprawiedliwyhandel.pl w dziale dla nauczycieli. Materiały te są niezbędne do
sprawnego przeprowadzenia poszczególnych zajęć (szczegóły podano w ich opisach).

ORGANIZACJE PARTNERSKIE POJEKTU
The Waterford One World Centre – WOWC, Irlandia
Centrum Jeden Świat w Waterford

Spółka non-profit z ograniczoną odpowiedzialnością. Działa od roku 1990 na polu edukacji rozwojowej i międzykulturowej. Jej misją jest współpraca z grupami lokalnymi,
regionalnymi i międzynarodowymi w celu ich kształcenia
oraz wzmacniania ich zdolności podejmowania działań na
rzecz rozwiązywania problemów lokalnych i globalnych
w dziedzinie sprawiedliwości społecznej i godności człowieka. Centrum organizuje warsztaty, projekty i seminaria
dla formalnego i nieformalnego sektora edukacji. Wszystkie działania WOWC mają na celu podkreślenie współzależności globalnej oraz lokalnych i globalnych powiązań.
Więcej informacji: www.waterfordoneworldcentre.com

Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu
“Trzeci Świat i My” – PSSH, Polska
Organizacja pożytku publicznego, założona w roku 2003.
Pionier ruchu Sprawiedliwego Handlu w Polsce. Pierwsza
i jak dotąd jedyna certyfikowana organizacja Sprawiedliwego Handlu w Polsce, członek Światowej Organizacji
Sprawiedliwego Handlu (Word Fair Trade Organisation).
PSSH działa aktywnie na polu edukacji globalnej i edukacji Sprawiedliwego Handlu. Prowadzi regularnie wykłady,
warsztaty, szkolenia dla nauczycieli i inne akcje edukacyjne. Znaczny udział w tej działalności mają wolontariusze.
PSSH jest gospodarzem polskiej kampanii miast, szkół,
uczelni, parafii, organizacji pozarządowych czy przedsiębiorstw przyjaznych dla Sprawiedliwego Handlu.
PSSH działa też w wymiarze międzynarodowym. Przedstawiciel Stowarzyszenia należy do międzynarodowej grupy
koordynatorów kampanii Miast przyjaznych dla Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade Towns), a także pełni funkcję
sekretarza Rady Dyrektorów WFTO Europe.
PSSH jest też pierwszym i największym polskim dystrybutorem hurtowym i detaliczny produktów spożywczych
Sprawiedliwego Handlu.

oraz walka z rasizmem i ksenofobią, aby społeczeństwo
odgrywało czynną rolę w obronie praw człowieka. Projekty edukacyjne ACPP ukazują nowe podejście do zagadnień
sprawiedliwości społecznej, wprowadzaja też nowe narzędzia pedagogiczne, które zwiększają udział osób uczestniczących w procesie edukacyjnym. ACPP adresuje swoje
działania głównie do nauczycieli, edukatorów i rodziców.
Więcej informacji: www.acpp.com

Centrum environmentálnej a etickej výchovy
Živica, Słowacja
Centrum Wychowania Ekologicznego i Etycznego Živica

Organizacja powstała w roku 2000. Organizuje seminaria
i szkolenia dla organizacji, szkół i firm prywatnych, koncentrujących się na ochronie środowiska i globalnej edukacji rozwojowej. Živica rozumie nauczanie jako proces,
który może inspirować i motywować ludzi do odkrywania
nowych horyzontów. Nie daje gotowych odpowiedzi i rozwiązań, raczej stara się pomagać w poszukiwaniu indywidualnych odpowiedzi we własnym wnętrzu. W ramach
swej działalności Živica prezentuje holistyczną ideę edukacji ekologicznej i uczenia się przez doświadczanie, zapewnia też zróżnicowane doradztwo fachowe. Skupia się
przede wszystkim na koordynowaniu Szkół Ekologicznych
na Słowacji, prowadzeniu centrum edukacyjnego, centrum doradztwa ekologicznego i sklepu ekologicznego.
Więcej informacji: www.zivica.sk

The Peace Action, Training and Research Institute
of Romania – PATRIR, Rumunia
Rumuński Instytut Akcji Pokojowej, Szkolenia i Badań

Organizacja pozarządowa z miasta Kluż-Napoka na północy Rumunii. Propaguje zasad działania bez przemocy,
transformację konfliktu oraz prawa człowieka poprzez
informowanie i podnoszenie świadomości za pośrednictwem analiz społecznych, politycznych i ekonomicznych.
Wspierając społeczności lokalne w rozwoju i odpowiadaniu na codzienne wyzwania, Instytut opiera swoją działalność na pięciu filarach: działanie, szkolenia, badania,
rzecznictwo i podnoszenie świadomości.

Więcej informacji: www.sprawiedliwyhandel.pl

Więcej informacji: www.patrir.ro

Asamblea de Cooperación por la Paz – ACPP,
Hiszpania

NaZemi, Republika Czeska

Zespół Współpracy na rzecz Pokoju

Organizacja pozarządowa, która działa od roku 1990 na
rzecz zrównoważonego rozwoju w ponad 15 krajach. ACPP
podejmuje programy i badania, mające na celu wspieranie
i rozwijanie działań edukacyjnych na rzecz pokoju i podnoszenia świadomości społecznej. Jej celem jest promowanie tolerancji, solidarności, postaw międzykulturowych

NaZiemi

Organizacja pozarządowa, założona w roku 2003 w Brnie.
Wprowadza zagadnienia edukacji globalnej do czeskiego
systemu oświaty, promuje też społeczną odpowiedzialność biznesu w łańcuchu dostaw oraz Sprawiedliwy Handel jako efektywną formę wsparcia dla rolników i producentów z krajów ubogiego Południa.
Więcej informacji: www.nazemi.cz
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