
W tym rozdziale znajduje się kilka przydatnych scenariuszy warsztatów, które pomogą wprowadzić, in-
formować oraz zachęcić uczestników do zgłębiania problematyki konsumpcji etycznej i Sprawiedliwego 
Handlu. Skupiają się one na zależnościach pomiędzy wymiarem indywidualnym, lokalnym i globalnym kon-
sumpcji. Mają na celu motywować i inspirować uczestników do wspierania etycznej konsumpcji poprzez 
zrozumienie skutków swojego stylu życia.

Poszczególne warsztaty można wykorzystać na jednorazowych spotkaniach, można też pracować z daną 
grupą przez dłuższy czas, wykorzystując niektóre z warsztatów lub nawet wszystkie. Ich podsumowaniem 
może być konkurs dla uczestników (zob. str. 87, mogą być też wykorzystane jako element kampanii Szkoły 
przyjaznej dla Sprawiedliwego Handlu (zob. str. 80).

Rozpoczynając pracę z nową grupą, poproś uczestników, aby się przedstawili, powiedzieli skąd pocho-
dzą oraz czego chcieliby się nauczyć w czasie wspólnych spotkań. Dowiedz się, co grupa wie o etycznej 
konsumpcji i Sprawiedliwym Handlu, co ułatwi ci dobór materiału oraz metod. Spytaj uczestników, co już 
wiedzą o etycznej konsumpcji i Sprawiedliwym Handlu. W trakcie kolejnych zajęć izupełnij ich wiadomości 
o jego historii i głównych zasadach (informacje o historii po angielsku znajdziesz na stronach: www.wfto.com 
i www.fairtrade.net, a także na polskiej stronie www.sprawiedliwyhandel.pl).

Istotne jest, aby słowa, które będą padać w czasie spotkań, były poparte konkretnymi czynami. Jeśli chcesz 
np. zachęcić uczestników do konsumpcji produktów ze Sprawiedliwego Handlu, postaraj się, aby w ramach 
spotkań podawana była taka właśnie kawa, herbata, cukier czy przekąski. Będzie to nie tylko miłym uzupeł-
nieniem zajęć, ale też dowodem, że swoje słowa traktujesz poważnie i sam jesteś przekonany o ich słuszno-
ści, co zwiększy skuteczność oddziaływania na grupę, a także satysfakcję ze wspólnie spędzonego czasu.

Sprzedaż owoców mango w ramach Sprawiedliwego Handlu daje szansę rolnikom filipińskim na lepsze życie. Wspiera ich fundacja PREDA, jedna z najstarszych orga-
nizacji Sprawiedliwego Handlu na świecie. Dochód, jaki uzyskuje fundacja z przetwórstwa i sprzedaży mango za granicę, przeznaczany jest m.in. na walkę z handlem 
dziećmi, sprzedawanymi do przemysłu erotycznego. Za tę działalność fundacja była cztery razy nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla, uzyskała też wiele nagród 
międzynarodowych. W Polsce smakowite produkty z mango fundacji PREDA rozprowadza Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu.
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