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Projekt EU-WISE Young Citizens-Consumers w ramach programu 
Erasmus+ KA3 skupiający się na inkluzji społecznej i wspólnych 
wartościach trwał od grudnia 2020 do listopada 2022. W tym pa-
neuropejskim projekcie wzięło udział 5 organizacji z Belgii, Włoch, 
Polski i Rumunii.
Głównym celem projektu było zbudowanie świadomości społecz-
nej, zaangażowanie i wsparcie 120 młodych osób z Belgii, Włoch, 
Polski i Rumunii w promowaniu odpowiedzialnej konsumpcji oraz 
Celów Zrównoważonego Rozwoju, skupiając się na Sprawiedliwym 
Handlu i ruchu slow food.
Kolejnym celem było rozwinięcie u młodych kompetencji społecz-
nych, zrozumienie przez nich wartości i podstawowych praw zwią-
zanych z tymi ideami.
Aby to osiągnąć, podczas wdrażania projektu, młodzież wzięła 
udział w debatach, działaniach oraz w promowaniu nowych wzor-

ców konsumenckich. Jako inicjatorzy zmian, młodzi ludzie zostali 
zaangażowani jako organizatorzy różnych działań, które w głównej 
mierze skierowane były do lokalnych społeczności.
Projekt EU-WISE dokłada także starań, by zebrać i szerzyć dobre 
praktyki wspierające rolę młodych ludzi jako inicjatorów zmian i ak-
tywnych partnerów we wdrażaniu Celów Zrównoważonego Roz-
woju: Celu 4, który dotyczy jakości edukacji oraz Celu 12, który do-
tyczy zrównoważonej produkcji oraz konsumpcji.
Niniejszy pakiet narzędzi to inicjatywa partnerów EU-WISE: projek-
tu Young Citizens-Consumers, która ma na celu zaprezentowanie 
naszego projektu i wyeksponowanie dwóch różnych jego etapów. 
Pierwszy etap polegał na prowadzeniu kursów dla młodych osób 
zwanych młodymi liderami w czterech różnych krajach (50 godzin), 
drugi angażował grupę liderów w udział i prowadzenie lokalnych 
działań (edukacja, rzecznictwo, budowanie świadomości, komuni-

kacja itp.) tzw. akcje pilotażowe. Nasz pakiet narzędzi przedstawia 
zastosowaną metodologię, analizę SWOT, ocenę, doświadczenia i 
zalecenia zebrane podczas dwóch etapów projektu.
Zawiera również opinię i wkład ze strony ponad 20 organizacji spo-
łeczeństwa obywatelskiego, które nie brały bezpośrednio udziału 
w projekcie, ale uczestniczyły w warsztatach w Brukseli, przeanali-
zowały wyniki projektu EU-WISE w tym pakiecie narzędzi, i które 
podzieliły się swoimi doświadczeniami, wiedzą i zaleceniami.
Ten dokument ma pozwolić Ci – niezależnie czy jesteś z NGO czy 
organizacji społeczno-obywatelskiej – zainspirować się do stworze-
nia szkoleń i akcji pilotażowych z młodymi ludźmi lub ulepszyć 
Twoje aktualne działania.
Zalecenia dotyczące polityki skierowane są do decydentów, którzy 
mogą uwzględnić je w swoich politykach dotyczących zrównowa-
żonej produkcji i konsumpcji.
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ASOCIAȚIA DE TINERI DIN ARDEAL (ATA) www.ata-ro.eu (Stowarzyszenie Młodzieży z Transylwanii) to organizacja założona pod koniec 2011 roku. Jej założyciele mają szerokie 
doświadczenie w pracy w NGO poprzez pisanie, zarządzanie i organizację lokalnych i regionalnych projektów, tj. Młodzi w Akcji i wymiany oraz kursy szkoleniowe Erasmus+, projekty 
Korpusu Solidarności Europejskiej i Strategiczne Partnerstwa. Celem stowarzyszenia jest umożliwienie młodzieży wykluczonej społecznie z rumuńskiego regionu Transylwanii (mniejszość 
węgierska i romska) zdobycia wiedzy o Unii Europejskiej i jej wartościach oraz przybliżenie europejskiej młodzieży lokalnych produktów z Transylwanii, jej tradycji i zrównoważonych 
praktyk.

EQUO GARANTITO (EG) www.equogarantito.org to włoskie stowarzyszenie organizacji Fair Trade - organizacja non-profit promująca wartości Sprawiedliwego Handlu i sprawiedliwej 
gospodarki we Włoszech poprzez budowanie świadomości wśród obywateli, studentów i konsumentów. Oferuje szkolenia dla swoich członków, profesjonalistów Fair Trade, nauczycieli, 
firm, prowadzi działania rzecznicze na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym, a także kontroluje swoich członków zgodnie z Włoską Kartą Sprawiedliwego Handlu i zasada-
mi WFTO. Sieć EG skupia w sobie 69 organizacji członkowskich z całych Włoch, może liczyć na wsparcie ponad 4 tysięcy oddanych wolontariuszy i współpracę z 200 organizacjami pro-
ducentów z Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Jest przestrzenią dla producentów, eksporterów, importerów, detalistów i konsumentów do nawiązania kontaktów i współpracy, wymiany 
najlepszych praktyk, stworzenia synergii i głoszenia zasad Sprawiedliwego Handlu - wszystko co prowadzi do zrównoważonej i sprawiedliwej gospodarki światowej.

FAIR TRADE ADVOCACY OFFICE (FTAO) www.fairtrade-advocacy.org wypowiada się w imieniu ruchu Fair Trade na rzecz sprawiedliwości i uczciwości w handlu w celu poprawy warunków 
życia zmarginalizowanych producentów i pracowników z Południa. FTAO to wspólna inicjatywa Fairtrade International, Światowej Organizacji Sprawiedliwego Handlu wraz z jej europejskim 
oddziałem. FTAO powstała w 2004 roku, kiedy sieci Sprawiedliwego Handlu utworzyły nieformalną grupę współpracy w działaniach rzeczniczych.  W grudniu 2010 roku sieci Sprawiedliwego 
Handlu sformalizowały swoje zobowiązania i założyły FTAO jako prawnie niezależną fundację “Fair Trade Advocacy Office”.

POLSKIE STOWARZYSZENIE SPRAWIEDLIWEGO HANDLU (PSSH) spolecznosci.fairtrade.org.pl zostało założone w 2003 roku przez grupę entuzjastów Sprawiedliwego Handlu, którzy 
chcieli pomóc ubogim z Globalnego Południa, zwalczać tamtejszą biedę, wesprzeć zmarginalizowanych producentów w zrównoważonym rozwoju, promować równość płci, promo-
wać Sprawiedliwy Handel i sprawiedliwość gospodarczą. Jako pionier ruchu Fair Trade w Polsce, organizacja od samego początku zaangażowała się w globalną edukację, kampanie 
na rzecz Sprawiedliwego Handlu i zrównoważonego rozwoju. Jest członkiem WFTO od 2010 roku. Od dziesięciu lat, we współpracy z dwiema innymi organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego, Stowarzyszenie jest odpowiedzialne za kampanię Miast Przyjaznych dla Sprawiedliwego Handlu w Polsce. Ta założona w 2010 roku w Wielkiej Brytanii kampania 
działa na terenie 34 krajów na 6 kontynentach i skupia ponad 2 tysiące miast, tysiące szkół i uczelni. Organizacja jest członkiem Europejskiej Sieci Fair Trade Advocacy zarządzanej przez 
FTAO.

PROJECT SCHOOL (PS) www.projectschool.eu ma na celu podnieść poziom jakości inicjatyw i projektów o oddziaływaniu społecznym poprzez pracę nad umiejętnościami poszczegól-
nych osób. Od młodych ludzi w szkołach do stowarzyszeń, od aspirujących projektantów i przedsiębiorców społecznych do instytucji publicznych, które chcą zainwestować swoje 
środki w efektywne projekty. Szkolenia na miejscu, online, konsultacje indywidualne i firmowe, warsztaty, wydarzenia: wszystkie te usługi mogą być dopasowane do potrzeb użytkow-
ników. Stosując najbardziej innowacyjne techniki planowania projektów społecznych, Project School chce stworzyć pokolenie profesjonalistów zdolnych do tworzenia ambitnych i 
zrównoważonych inicjatyw, do rozwiązywania najtrudniejszych wyzwań naszego społeczeństwa: edukacji, pracy, środowiska, migracji itp.

PAKIET NARZĘDZI EU-WISE
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Tę część projektu poprowadziło Polskie Stowarzyszenie Sprawiedli-
wego Handlu, a jej celem było:

zrekrutowanie co najmniej 30 młodych liderów na kraj (w sumie 
120) w wieku 16-25 lat we Włoszech, Belgii, Rumunii i Polski, któ-
rzy wzięli czynny udział w szkoleniach
zaprojektowanie programu budowania zdolności z pomocą lo-
kalnych interesariuszy, aby wesprzeć młodych liderów poprzez 
narzędzia w zrozumieniu zasad Sprawiedliwego Handlu, zrówno-
ważonej konsumpcji i stosowaniu ich podczas akcji pilotażowych 
w społecznościach
zapewnienie szkolenia w ramach programu budowania zdolno-
ści dla młodych liderów w wymiarze minimum 50 godzin w każ-
dym kraju.

Przewidywano poniższe osiągnięcia:
zrekrutowanie 120 młodych liderów w wieku 16-25 lat, 30 na kraj 

- cel osiągnięty ponad miarę, ponieważ we Włoszech i Belgii odby-
ły się szkolenia online dla o wiele większej liczby osób. Zrekruto-
wano i przeszkolono ponad 250 młodych liderów. Rozszerzono 
też przedział wiekowy, aby włączyć osoby między 16 a 30 rokiem 
życia.
zaprojektowanie zrozumiałego programu szkoleniowego dla 
krajów partnerskich, łącznie z materiałami szkoleniowymi
zapewnienie programu szkoleniowego dla młodych liderów w 
wymiarze 50 godzin, włączając w to kursy stacjonarne (ATA i 
PSSH) i moduły online (FTAO, EG i PSSH) poruszających takie te-
maty jak: metody prowadzenia kampanii, wiedza o metodach i 
praktykach zrównoważonej konsumpcji i produkcji, edukacja 
nieformalna itp.

Praca nad tą częścią projektu wymagała pokonania pewnych trud-
ności, zwłaszcza na początku, kiedy to musieliśmy zmienić plany z 
powodu COVID-19. Szkolenia opracowali zatem online międzyna-
rodowi partnerzy projektu, a w niektórych przypadkach podczas 
dodatkowych spotkań na poziomie krajowym, pracowano z intere-
sariuszami (Polska i Rumunia), aby precyzyjnie dopasować treść 
szkoleń do potrzeb młodych liderów w danych krajach. Następnie, 
jak wspomniano, szkolenie miało miejsce głównie online ze wzglę-
du na obostrzenia, z wyjątkiem Rumunii, gdzie zespół czekał do 

października 2021, kiedy to zniesiono restrykcje i można było od-
być szkolenia stacjonarnie.

PILOT SCHOOL
Zajęcia w ramach Szkoły Pilotażowej EU-WISE trwające od 28 marca 
do 1 kwietnia zostały zorganizowane przez Project School we 
współpracy z innymi partnerami konsorcjum i skierowane były do 
42 najbardziej aktywnych młodych liderów ze szkoleń oraz człon-
ków personelu w Mediolanie w Spazio 78. Zorganizowano szereg 
warsztatów, laboratoriów, wizyt w terenie w celu podniesienia 
umiejętności młodych liderów w planowaniu projektów i zapew-
nianiu skutecznych zrównoważonych działań w swoich społeczno-
ściach. Do wydarzenia dołączyli zewnętrzni eksperci, którzy uzupeł-
nili wiedzę i kompetencje pochodzącą od partnerów projektu. 
Zastosowano podejście tzw. edutainment, czyli edukację mającą 
na celu uatrakcyjnienie nauki poprzez różne gry i techniki stymulu-
jące aktywne uczestnictwo, łącznie z edukacją nieformalną.
Na tych zajęciach młodzi liderzy mieli okazję poprzez kreatywność 
i aktywne uczestnictwo rozwijać umiejętności z planowania i zarzą-
dzania projektami w zakresie zrównoważonego rozwoju, podzielili 

się też spostrzeżeniami związanymi ze zrównoważonymi postawa-
mi. Jeden z młodych liderów wyznał: “Uważam, że ten międzynaro-
dowy program jest niezwykle ważny dla Europy, a nawet całego 
świata. Widzieliśmy, co działo się na warsztatach, ale rozmawialiśmy 
także z Polakami o Ukrainie i homofobii, z Włochami o kryzysie mi-
gracyjnym…  W moim odczuciu ta wymiana opinii była bezcenna.””

Oto jak przebiegało szkolenie młodych liderów u każdej z organiza-
cji partnerskich:

ATA zorganizowała nieco ponad 50 godzin szkolenia stacjonarnego 
dla 30 młodych liderów w swoim biurze w Cristuru Secuiesc. Kursy 
odbyły się przy czterech różnych okazjach i trwały 7 dni. Pierwszy 
kurs rozpoczął się 26 listopada, trwał 3 dni, łącznie 22 godziny.
Następnie odbyły się kursy jednodniowe, każdy po 7 godzin, 3 i 10 
grudnia, a końcowy kurs trwał dwa dni 14 i 15 stycznia, w sumie 16 
godzin.
Wszystkie spotkania odbyły się w formie stacjonarnej, ponieważ 
jesteśmy oddolną organizacją reprezentującą społecznie wykluczo-
ną mniejszość węgierską w Rumunii.
Chcieliśmy w ten sposób zaangażować w sesje szkoleniowe lokalną 
młodzież.
Większość szkolenia została poprowadzona przez osoby pracujące 
z młodzieżą, wolontariuszy i trenerów z ATA, z czego Attila Nagy, 
koordynator projektu, zrobił najwięcej, bo około 35 godzin interak-
tywnych działań związanych z projektem EU-Wise, zrównoważo-
nym rozwojem, ruchem fair trade i slow food. Z kolei Réka Györgyi 
poprowadziła około 3 godzin kursu na temat zarządzania eventami, 
Borbála Ungvári około 3 godzin na temat komunikacji w mediach 
społecznościowych i Antonio Crea około 3 godzin o ruchu slow 
food. Wsparcia udzielili im regionalni i zagraniczni zaproszeni eks-
perci.
Molnár Judit, kierownik sklepu z lokalnymi produktami Helyenvalo 
Helyi w Odorheiu Secuiesc poprowadziła dwugodzinne warsztaty 
na temat lokalnych produktów, ruchu slow food i zrównoważone-
go rozwoju.
Fabian Richter z FTAO zrobił godzinną prezentację na Zoomie o 
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ASOCIAŢIA DE TINERI DIN ARDEAL (ATA)

SZKOŁA PILOTAŻOWA
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promowaniu Sprawiedliwego 
Handlu. Radny z ramienia bur-
mistrza w Odorheiu Secuiesc, 
Endre David, wygłosił dwugo-
dzinny wykład o lokalnych dzia-
łaniach rzeczniczych. Włoszka 
Marta Fracasso z Unicomondo 
przez godzinę opowiadała na 
Zoomie o swoim włoskim skle-
pie Fair Trade. Radny z Cristuru 
Secuiesc, Faluvégi Bartha Noé-
mi, poprowadził dwugodzinne 
interaktywne warsztaty o zbie-
raniu funduszy i pozyskiwaniu 
sponsorów. Główną grupę do-
celową stanowiła młodzież z 

mniejszości węgierskiej w Rumunii, w wieku 16-20 lat z lokalnej 
społeczności zainteresowana tematem. 24 młodych liderów pocho-
dzi z tej grupy, 3 z lokalnych szkół średnich. Kolejnych sześciu to 
ówcześni licealiści z poprzedniej grupy docelowej, obecnie studen-
ci różnych uczelni w Transylwanii w wieku 20-30 lat. Wszyscy zostali 
zrekrutowani w 2 otwartych naborach. Poruszane tematy to projekt 
EU-WISE, Sprawiedliwy Handel, ruch Slow Food, lokalna produkcja 
i konsumpcja, działania rzecznicze na poziomie lokalnym i europej-
skim, zmiany klimatyczne, Cele Zrównoważonego rozwoju nr 4 i 12, 
łańcuchy dostaw spożywczych, komunikacja, a także platformy me-
diów tradycyjnych i społecznościowych, wydarzenia, organizowa-
nie i zarządzanie projektami, zbieranie funduszy i pozyskiwanie 
sponsorów. Trzydziestu uczestników zdobyło wiedzę i umiejętności 
w tematach, o których praktycznie nic nie wiedzieli, chodzi głównie 
o Sprawiedliwy Handel, slow food i akcje promujące.
ATA, jako oddolna instytucja, zdołała najpierw poszerzyć sieć miej-
scowych i regionalnych interesariuszy oraz ekspertów, których 
mogą poprosić o wsparcie w ramach lokalnych działań.
Następnie, poszerzyła bazę wiedzy głównego personelu w dziedzi-
nach poruszanych na szkoleniach, który musiał zgłębić wiele tema-
tów, o których słyszeli, ale nie byli jeszcze ekspertami.
Judit, jedna z liderek, która skorzystała ze szkolenia powiedziała: 

“Podczas trwania projektu zdobyliśmy wiedzę na temat Sprawiedli-
wego Handlu, lokalnych produktów czy gospodarki cyrkularnej, 
czyli rzeczy, o których praktycznie nic nie wiedzieliśmy.”

Equo Garantito zorganizowało szereg kursów online na temat Spra-
wiedliwego Handlu, ekonomii społecznej, zrównoważonej kon-
sumpcji i aktywizmu. Sesje szkoleniowe odbywały się od czerwca 
do grudnia 2021 i trwały od 2 do 4 godzin rano lub po południu.
Szkolenia odbyły się przy wsparciu zewnętrznej trenerki Marty Fra-
casso z firmy Unicomondo, która przygotowała program zgodnie z 
potrzebami Equo Garantito. Niektóre z zajęć prowadziła w całości 
samodzielnie, w większość zaangażowani byli eksperci: swoje naj-
lepsze praktyki przedstawiły 23 inspirujące osoby z ruchu Fair Trade 
oraz gospodarki społecznej i solidarnościowej.
Szkolenie zostało podzielone na 18 spotkań tematycznych, w su-
mie 50 godzin. W pierwszych 7 spotkaniach (do 15/07/2021) 
uczestniczyło zawsze powyżej 50 osób. Potem frekwencja spadła 
do minimum 30 młodych liderów, w sumie maksimum 48 osób.
EG to włoskie stowarzyszenie i rekrutowało na szkolenie osoby z 
środkowych i północnych Włoch, przy udziale swoich członków, a w 
szczególności dzięki młodym wolontariuszom ze Służb Cywilnych. 
Powyższe czynniki oraz pandemia Covid-19 zmusiły EG do posta-
wienia na szkolenie online. Większość uczestników kursu była 
ogromnie zainteresowana Sprawiedliwym Handlem, co uczyniło 
go najszerzej omówionym te-
matem. Nie zabrakło nawiązań 
do innych ruchów i do Celów 
Zrównoważonego Rozwoju. 
Chcąc pomóc młodym liderom 
w pokonaniu trudności eduka-
cyjnych, przyjęto podejście 
edukacji nieformalnej. Szkole-
nie przebiegało zgodnie z me-
todologią angażującą uczestni-
ków online, tj. ankiety online, 
gry na “przełamanie lodów”, po-
dział na “pokoje” do prac w gru-
pach, które stosowano podczas 
wszystkich sesji. Na koniec każ-
dego spotkania zbierano ko-
mentarze i opinie o sesji szkole-
niowej w celu oceny spotkania i 
dania możliwości wypowiedze-

nia się liderom. Uczestnicy szkolenia szczególnie docenili świadec-
twa innych, prace w grupach, aktywności integracyjne i różnorod-
ność środków przygotowywanych na bieżąco.
Tematy poruszane na szkoleniach to Sprawiedliwy Handel, rzecz-
nictwo, odpowiedzialna turystyka, rolnictwo społeczne, slow food, 
aktywizm społeczny, kampanie komunikacyjne, organizacja wyda-
rzeń, akcje pilotażowe, wydarzenia zwiększające świadomość i 
warsztaty ze szkołami.
Dzięki kursowi, EG mogło pracować długoterminowo z grupą zmo-
tywowanych i pełnych entuzjazmu młodych liderów. Włożono 
ogrom zaangażowania i wysiłku, aby zorganizować i zapewnić kon-
trolę nad wszystkim, ale doświadczenie to było pozytywne zarów-
no dla EG, jak i liderów.
Grupa młodych liderów miała możliwość zdobyć więcej wiedzy na 
temat Sprawiedliwego Handlu, korzystając z doświadczeń ważne-
go gracza na arenie krajowej i międzynarodowej; dowiedzieli się 
więcej o rzecznictwie i zrównoważonej konsumpcji; dzięki pracy w 
grupach sami mogli eksperymentować; ćwiczyli też organizację ak-
cji pilotażowych, wydarzeń budujących świadomość i inicjatyw 
edukacyjnych.
Cristina przyznała, że “Szkolenia EU-WISE objęły nie tylko Sprawie-
dliwy Handel, ale także wiele innych spraw i punktów widzenia. To, 
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co najmocniej we mnie zostało, to chęć działania i spostrzeżenie, że 
współpraca jest niezbędna, aby zostać zobaczonym i usłyszanym.”

FAIR TRADE ADVOCACY OFFICE (FTAO)
Fair Trade Advocacy Office zorganizowało dwuczęściowy program 
pt. Młodzi Adwokaci Sprawiedliwego Handlu. Pierwsza część stano-
wiła kurs online w języku angielskim, co pozwoliło dotrzeć do szer-
szej publiczności poza granicami Belgii. Najpierw zrekrutowano 
146 młodych liderów, którzy przeszli 50-godzinne szkolenie. Szkole-
nie obejmowało zrównoważony rozwój, Sprawiedliwy Handel 
(kampanie, podstawy, przykłady historii itp.), slow food, rzecznic-
two, instytucje unijne, łańcuchy dostaw i sieci społecznościowe. 
Podczas drugiej części, którą stanowiły warsztaty online, wsparto 
liderów w przeprowadzeniu akcji pilotażowych w Belgii i innych 
krajach europejskich.
Kursy szkoleniowe rozpoczęły się we wrześniu 2021 i zakończyły w 
maju 2022. odbywały się wieczorami, po godzinie 18tej i trwały 
przeciętnie 1,5-2,5 godziny. Z konieczności zdecydowano się na 
kursy online. Z powodu Covid-19 i powrotu obostrzeń musiano 
przesunąć start co najmniej na lipiec. Powstała sieć studentów z 
różnych krajów, z czego 50 mieszka w Belgii. Dzięki sesjom na żywo, 
a następnie nagraniom z kursów nikt z uczestników niczego nie 
przegapił. Prowadzenie zajęć po angielsku okazało się najbardziej 
inkluzywne pod względem uczestnictwa.
W programie tym uczestniczyło kilka zespołów FTAO. Pod przewod-
nictwem dyrektora Sergi Corbalána, mieli również konsultanta, któ-
ry stworzył inny kurs z kolejnych funduszy otrzymanych przez FTAO 
(z Europejskiej Fundacji Klimatycznej), oraz rzecznika prasowego. 
Kierownikiem projektu był Didier Reynaud.
W procesie rekrutacji młodych liderów wykorzystano formularz i 
stronę internetową, gdzie poproszono kandydatów o przesłanie CV 
z listem motywacyjnym. Aby zwiększyć liczbę przyjętych kandyda-
tów, oprócz komunikacji w mediach społecznościowych, FTAO wy-
słało ponad 500 maili do swoich belgijskich i zagranicznych sieci 
kontaktów. Grupę docelową stanowili obywatele, młodzi profesjo-
naliści, poszukujący pracy i wolontariusze między 18 a 30 rokiem 
życia.
Sesje koordynował zespół FTAO, a prowadzone były przez licznych 
zaproszonych ekspertów, akademików, członków NGO lub człon-
ków rozszerzonego zespołu FTAO, którzy mieli również wpływ na 

ich kształt. Aby zmotywować uczestników przewidziano różne se-
sje pytań i odpowiedzi. Następnie przygotowano prezentację w 
Power Poincie i podsumowanie, aby ułatwić uczestnikom śledzenie 
kursu. Niektóre ze spotkań były bardziej interaktywne lub przygo-
towane w formie warsztatów, gdzie uczestnicy w małych grupach 
pracowali nad różnymi tematami, np. podczas kursu o łańcuchach 
dostaw. Zazwyczaj przypadało 1-4 ekspertów na moduł. Aby je 
uatrakcyjnić dodano nagrania wideo odtwarzane podczas kursu, 
stworzono prezentacje, ekrany w tle itp. Wszystko spojone w całość 
i przekazane na Zoomie również dzięki nagrywaniu kursów, co po-
zwoliło młodym liderom na przerabianie materiałów we własnym 
tempie. Przygotowano i udostępniono 10 darmowych sesji na plat-

formie Fair Share i kanale FTAO na Youtube https://www.youtube.
com/playlist?list=PLURoHEcwJMb-MHEPrxDPXFMQHHWX8ultr. 
Szkolenie miało podwójny wpływ, gdyż zmobilizowało zarówno na-
szą sieć jak i zespół.
Po raz pierwszy FTAO wykonało tak ważną pracę z młodymi lidera-
mi. W ten sposób staliśmy się organizacją oddolną. Przygotowali-
śmy w tym celu wiele dokumentów, dowiadywaliśmy się na temat 
ubezpieczenia, przygotowywania umów i kontraktów i opracowali-
śmy zasady bezpiecznej przestrzeni.
Jeden z liderów powiedział: “... wszystkie wiadomości i materiały 
były niesamowite, zachowam materiały, aby móc do nich zajrzeć i 
odświeżyć wiedzę w razie potrzeby. Dziękuję za przybliżenie nam 
polityki zarządzania na poziomie europejskim i pokazanie nam, że 
można pracować także w inny sposób!”

POLISH FAIR TRADE ASSOCIATION (PFTA)
Program szkolenia PSSH to 50 godzin szkolenia, które obejmowało 
sesje stacjonarne w małych grupach w poszczególnych szkołach, 
3-dniowy konwent liderów w Warszawie i 4 sesje online. Szkolenie 
przygotowali eksperci i szkoleniowcy współpracujący z PSSH. 
Uczestniczyli w nim przedstawiciele 7 szkół z Gdańska, Katowic, Sie-
mianowic Śląskich, Warszawy i Działdowa oraz instytucji edukacji 
pozaszkolnej w Piekarach Śląskich - Młodzieżowego Domu Kultury.
3-dniowe szkolenie dla młodych liderów i nauczycieli odbyło się w 
sali konferencyjnej warszawskiej Fundacji Batorego w dniach 3-5 
listopada 2021. Głównym celem było przeszkolenie uformowanych 
już zespołów z niektórych kluczowych zagadnień, uzgodnienie pla-
nu działania i przygotowania do akcji pilotażowych. Zastosowaną 
metodą była wspólne uczenie się od innych, podpatrywanie pod-
czas wykonywania pracy, spotkania z zainteresowanymi osobami i 
zadania w terenie. Program obejmował wykład o Sprawiedliwym 
Handlu wygłoszony przez Tadeusza Makulskiego, prezentacje dzia-
łań w szkołach z tematyki projektu wykonane przez samych uczest-
ników, warsztaty z wdrażania tematycznych zadań w projekcie, 
warsztaty dziennikarskie “jak dobrze pisać krótkie teksty?” popro-
wadzone przez dziennikarza i specjalistę Andrzeja Saramonowicza, 
warsztaty fotograficzne z fotografem Łukaszem Sokołem, zajęcia z 
mediów społecznościowych i komunikacji internetowej poprowa-
dzone przez Igę Woźniak oraz planowanie działań i prezentacje gru-
powe wykonane przez siedem zespołów.

FAIR TRADE ADVOCACY OFFICE (FTAO)

POLSKIE STOWARZYSZENIE SPRAWIEDLIWEGO HANDLU (PSSH)

© DIDIER REYNAUD / PHOTOGRAPHY
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Pewna część materiałów szkoleniowych projektu EU-WISE oraz mnóstwo informacji na temat 
zrównoważonej produkcji i konsumpcji jest dostępna na Platformie Fair Share (https://fairshare-
training.eu/). Jest to platforma szkoleniowo-edukacyjna dla uczniów, nauczycieli i obywateli za-
interesowanych Sprawiedliwym Handlem i zrównoważonym rozwojem: stanowi zintegrowany 
zestaw interaktywnych serwisów online, który dostarcza trenerom, nauczycielom, studentom i 
innym zaangażowanym w edukację informacje, narzędzia i zasoby niezbędne do zapewnienia i 
zarządzania edukacją. Platformę stworzono na Uniwersytecie w Helsinkach w ramach projektu 
“Uczenie się przez całe życie” ufundowanego przez Komisję Europejską, natomiast od zakończe-
nia projektu w 2016 roku zarządza nią Equo Garantito. Ma ponad 1500 zarejestrowanych użyt-
kowników i ponad 50 kursów w różnych językach.
Fair Share to także miejsce, gdzie młodzi ludzie mogą uczyć się, informować na bieżąco i skon-
frontować z wyzwaniami społeczno-gospodarczymi. Mogą uczyć się dzięki doświadczeniom 
przedsiębiorstw i stowarzyszeń Fair Trade o innowacyjności, odporności środowisk lokalnych i 
rynku pracy. Pomoże im to w rozwinięciu nowych ekologicznych umiejętności, stymulując inne, 
bardziej zrównoważone postawy wobec innowacji w przedsiębiorczości.
Zapisz sie na kursy projektu EU-WISE na fairsharetraining.eu i naucz się narzędzi i strategii zrów-
noważonego rozwoju dla młodych.
Equo Garantito i ruch Sprawiedliwego Handlu mają nadzieję osiągnąć więcej: przewidują stwo-
rzyć wirtualne środowisko, w którym użytkownicy mogą dowiadywać się, uczestniczyć, szkolić, 
wymieniać opinie i porady. Zbierają fundusze na dodanie do platformy jako rozwinięcia fizycz-
nego miejsca spotkań, jak na przykład sklepy Fair Trade, różnych sekcji: blog, wiadomości z ruchu 
Fair Trade, spotkanie online, spotkania z producentami Fair Trade, sekcja aktywizmu partycypa-
cyjnego (np. zbieranie podpisów w ramach poszczególnych kampanii i lobbowanie) oraz sekcja 
poświęcona finansowaniu społecznościowemu tzw. crowdfunding.

PLATFORMA FAIR SHARE

Sesje online prowadzili nauczyciele-liderzy i eksperci wykorzystując metodę podglądania specjalistów 
przy pracy. Następnie wiadomości były udostępniane szkolnej społeczności na zasadzie każdym z każ-
dym. Poruszono tematy Celów Zrównoważonego Rozwoju, slow food, odpowiedzialnej konsumpcji 
oraz spojrzenia na świat z perspektywy młodzieży. W spotkaniach online uczestniczyli wszyscy nauczy-
ciele i młodzi liderzy z siedmiu szkół partnerskich (około 20-30 osób na spotkanie).
Liderzy byli dobrze przygotowani do akcji pilotażowych i mieli ze sobą bezpośredni kontakt, nawet 
między grupami z różnych miast. Chętniej spotykali się też online. Organizacja i zespół mieli poczucie 
zaplanowanego wdrożenia zadań i pewność, że osiągną kolejne cele.

PAKIET NARZĘDZI EU-WISE SZKOLENIE MŁODYCH LIDERÓW
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Ze względu na to, że większość liderów to licealiści (Polska i Rumunia) lub studenci (Włochy i międzynarodowy 
zespół FTAO) trudno było ustalić daty i godziny spotkań stacjonarnych czy sesji online
Trudności w utrzymaniu motywacji do udziału w szkoleniach niektórych młodych osób ze względu na obowiązki 
w szkole czy na uczelni i naukę/testy/egzaminy z tym związane.
Niektórzy uczniowie i studenci ostatnich lat więcej myśleli o pomyślnym zakończeniu etapu edukacji i dostaniu 
się na dobrą uczelnię czy znalezieniu dobrej pracy.
Planowano szkolenia na max 50 godzin, sesje miały nie trwać zbyt długo i angażować wszystkich przy 
jednoczesnym dopasowaniu do specyficznych potrzeb młodzieży u każdego z partnerów. Ciężko było to osiągnąć 
przy zaproszonych ekspertach i trudno było zakończyć sesję o czasie.
Dla tych, którzy szkolili się wyłącznie online, 50-godzinny kurs to było o wiele za długo.
Młodzi liderzy różnili się w poszczególnych krajach i nie spotykali się na żywo z zagranicznymi liderami.  Z tego 
powodu w dłuższej perspektywie niektórym z nich było trudno nawiązać zagraniczne kontakty. 
Niektórzy z partnerów mieli problem w znalezieniu równowagi pomiędzy swoją specjalizacją (ATA, produkcja 
lokalna, EG, Sprawiedliwy Handel, FTAO, Advocacy) a innymi tematami poruszanymi na szkoleniach.

Głównym problemem był COVID-19, który zmusił nas do przesunięcia w czasie zaplanowanych wydarzeń lub do 
przeprowadzenia niektórych zajęć online. Nie tego oczekiwali młodzi liderzy i wpłynęło to na zmniejszenie 
zaangażowania i zniechęcenie.
Początkowa niepewność spowodowana głównie przez COVID-19 sprawiła, że nie wiedzieliśmy czy i jak będziemy 
wybierać młodzież, czy będą chcieli dołączyć online czy stacjonarnie, czy będą dalej współpracować po szkoleniu 
podczas akcji pilotażowych itd.
Nie wszystkim liderom odpowiadał rozkład i godziny szkolenia.
Dla niektórych młodych liderów 50 godzin to było za dużo, nawet jeśli aplikując wiedzieli, ile będzie trwało 
szkolenie.
Trudności z utrzymaniem zaangażowania młodych liderów po ukończeniu szkolenia ze względu na pochodzenie z 
różnych odległych od siebie miast lub inne plany życiowe.

Pięciu partnerów projektu:
Utworzyło partnerstwa z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, szkołami, europosłami i innymi 
jednostkami
Zrekrutowało i przeszkoliło ponad 250 młodych liderów, z których wielu jest chętnych do współpracy przy 
kolejnych inicjatywach
Stworzyło różne programy szkoleniowe “na miarę”, które odpowiadają potrzebom młodych liderów o różnym 
poziomie wiedzy i oczekiwań
Utworzyło oddany zespół projektowy koordynatorów, trenerów, ekspertów i osób od komunikacji, którzy podnieśli 
swoje kompetencje
Organizatorzy szkoleń online mogli rozszerzyć program na o wiele więcej osób niż zakładano
Różnorodność i profesjonalizm zaproszonych mówców, ekspertów, decydentów itp. podniosły jakość i 
uatrakcyjniły prezentowany materiały.
Niektórych młodych liderów zrekrutowano w zespołach instytucji, które ich przeszkoliły
FTAO:
Dzięki szkoleniu po angielsku mogli później udostępnić nagrania online do wykorzystania jako webinary
Dużym plusem było stworzenie nazwy, marki i szaty graficznej z logo
Już planują stworzenie kolejnego pokolenia młodych liderów.

W większości przypadków strategia włączenia większej grupy młodych liderów pozwoliła na utrzymanie 
pożądanego poziomu zaangażowania.
Współpraca i regularne spotkania (online i stacjonarnie) z młodymi liderami umożliwiła nawiązanie lepszych 
relacji i utrzymanie zaangażowania.
Wielu nowych zewnętrznych ekspertów jest teraz w kontakcie z naszymi instytucjami.
Dzięki webinarom nagranym przez FTAO każdy może zapoznać się ze szkoleniem.
Wzrosła świadomość zrównoważonej produkcji i konsumpcji u ponad 250 liderów, którzy wykazali ożywienie i 
zainteresowanie podczas szkolenia.
Nowe sieci interesariuszy mogą być świetnym zasobem dla instytucji każdego z ruchów.
Możemy wykorzystać model współprojektowania, a następnie opracowania na miarę sesji szkoleniowych w 
przyszłych projektach.

MOCNE STRONY

SZANSE

SŁABE STRONY

ZAGROŻENIA

Analiza SWOT Szkolenia Młodych Liderów
PAKIET NARZĘDZI EU-WISE
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Ten etap projektu przeprowadziła Project School. Obejmował dzia-
łania, dzięki którym trenerzy zostawali ambasadorami projektu i 
wdrożenia aktywności angażujących obywateli w celu rozwinięcia 
projektu lokalnie, tzw. akcje pilotażowe. Przy wsparciu partnerów, 
grupy pracowały nad planem działania poczynając od określenia 
wizji, za która będą podążać i wybrania określonych działań. Identy-
fikowano partnerów, określono grupę docelową i media do komu-
nikacji.

Głównymi celami tego etapu było:
Stworzenie planów działania na poziomie lokalnym do użycia 
przez młodych liderów jako przewodników przy wdrażaniu stra-
tegii zaangażowania społecznego.
Pilotowanie strategii zaangażowania na poziomie lokalnym w 
celu nabrania rozpędu i przedstawienie treści opracowanych 
podczas trwania projektu szerszej publiczności.
Zebranie danych i informacji o filarach wiedzy programu, aby 
stworzyć zestaw narzędzi dostępny w innych miastach i krajach 
przy powtarzaniu akcji projektu.
Opracowanie planu działania i aktywności, które umożliwią dzia-
łanie projektu po wyczerpaniu funduszy z UE.

Przewidywane rezultaty obejmowały:
utworzenie Szkoły Pilotażowej w Mediolanie, która wyposaży 
młodych liderów w narzędzia zarządzania projektami i promowa-
nia w celu wywarcia wpływu w swoich społecznościach akcjami 
pilotażowymi
minimum 4 lokalne akcje pilotażowe, po jednej na kraj. Ostatecz-
nie przeprowadzono 18 akcji w czterech krajach i 3 kolejne poza 
krajami partnerskimi. 5 przeprowadzono w Polsce, 4 w Belgii 
(plus, dzięki belgijskim szkoleniom online poprzez program Mło-
dych Adwokatów Sprawiedliwego Handlu, przeprowadzono ak-
cje także w Polsce, Słowenii i Hiszpanii), po 3 we Włoszech i Ru-
munii.

 
Tuż przed zakończeniem szkolenia w każdym z krajów, zespół mło-
dych liderów od każdego partnera wybrał niektóre z akcji, które 
chcieliby przeprowadzić i napisali plany pilotażowe przed wyjaz-
dem do Szkoły Pilotażowej w Mediolanie.

Ta część projektu EU-WISE była kulminacją minionych 14 miesięcy 
przygotowań i szkoleń, gdyż młodzi liderzy mogli się wreszcie spo-
tkać osobiście w Mediolanie, a następnie wdrażać swoje akcje pilo-
tażowe, które przeszły wszelkie oczekiwania we wszystkich czte-
rech krajach. Akcje pilotażowe były całkiem różne i wyraźnie 
odzwierciedlają różny poziom wiedzy na temat Sprawiedliwego 
Handlu, rzecznictwa, slow food i innych praktyk zrównoważonej 
produkcji i konsumpcji oraz różną zdolność wdrożenia wydarzeń i 
ruchów na obszarze Unii Europejskiej.

Oto jak przeszkoleni młodzi liderzy przeprowadzili lokalne akcje 
pilotażowe:

Grupa czterech Młodych Adwokatów Sprawiedliwego Handlu prze-
prowadziła akcję zwiększania  świadomości na temat klimatu i 
Sprawiedliwego Handlu w sklepie koncepcyjnym Ozfair w Brukseli 
oraz online https://www.youtube.com/watch?v=rttN8YMeEyU po-
południu 29 kwietnia 2022. Grupę docelową stanowili politycy unij-
ni oraz obywatele społeczeństwa obywatelskiego. Niestety, nie po-
jawił się żaden polityk, pomimo wielokrotnych zaproszeń, 
natomiast w akcji wzięli udział przedstawiciele społeczeństwa oby-
watelskiego.
FTAO pomogła grupie przekazując budżet (na zakup materiałów, 
napojów, przekąsek i transport). Pomogła też przy kontaktach z po-
litykami, organizacjami pozarządowymi, ekspertami itp. poprzez 
liczne warsztaty (online i stacjonarnie). Niektórzy członkowie ze-
społu FTAO także wzięli udział w wydarzeniu.
Wydarzenie miało formę nieoficjalnego spotkania hybrydowego, 
mającego na celu zwiększenie świadomości zmian klimatycznych 
poprzez emocjonalną dyskusję uczestników na ten temat. Pierwsza 
część to autorefleksja na zadany temat w bezpiecznej przestrzeni. 
Pomimo nieznalezienia panaceum na zażegnanie kryzysu klima-
tycznego, uczestnicy znaleźli płaszczyznę do wsparcia i “przerobie-
nia” własnych emocji. Druga część to przedstawienie kluczowych 
pojęć kryzysu klimatycznego, a ostatnia służyła umocnieniu uczest-
ników.
Akcja odniosła sukces, gdyż udało nam się przeciwstawić odczło-
wieczonemu systemowi z wrażliwością i wspierać nasze idee. To 
jest sedno zmiany, stawienie czoła własnym emocjom i dołączenie 
do tego co najważniejsze. Ważnym narzędziem do ukazania praw-
dziwego oblicza kryzysu była prezentacja w Power Poincie o kryzy-
sie klimatycznym. Czterech członków zespołu FTAO współpracowa-
ło z ekspertami, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, 
lokalnymi partnerami, jak i publicznością. W sumie pojawiło się 15 
osób. To było ciekawe doświadczenie, dyskutować o Sprawiedli-
wym Handlu poprzez zmiany klimatyczne i emocje.
Niektórzy z uczestników powiedzieli organizatorowi, że “powstrzy-
mywali się od łez podczas niektórych wystąpień, zwłaszcza słucha-
jąc Bruce’a (założyciela ruchu Miast Przyjaznych dla Sprawiedliwe-
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go Handlu). “Przyznaję, że ja również powstrzymywałem łzy, gdyż 
musiałem poprowadzić warsztaty do końca.”

2 - COMMUNICATION
BELGIUM
W tej grupie 3 młodych liderów utworzyło konto na Instagramie. 
https://www.instagram.com/yftasquad/. Zadaniem tych młodych 
osób było utworzenie konta na Instagramie, zaprojektowanie szaty 
graficznej i specjalnego logo, znalezienie followersów, tworzenie 
treści i śledzenie innych grup. FTAO wsparła ich licznymi warsztata-
mi i spotkaniami online, pomogła zwłaszcza w utworzeniu grupy i 
wyjaśnianiu wszelkich kwestii prawnych i związanych z prywatno-
ścią przy tworzeniu takiego konta. FTAO sfinansowała także podróż 
dla młodych liderów. Uruchomili konto na Instagramie na początku 
lutego i zarządzali nim do połowy czerwca.

W czasie prowadzenia konta, zorganizowali także konkursy z nagro-
dami dla zwycięzców ufundowanymi przez lokalnych partnerów 
FTAO. W głównej mierze prowadzili akcje wspierające inne grupy, 
przeprowadzili także niewielką kampanię informacyjną. Pojechali 
na festiwal w Nourrir Liège i pokaz mody Fair Trade w Gent. W koń-
cu, podczas naszego pobytu w Mediolanie tworzyli historie na In-
stagramie. Ta grupa stworzyła nowe logo i pracowała nad stworze-
niem własnej szaty graficznej. otrzymali pomoc eksperta od 
mediów społecznościowych i w krótkim czasie dostali wiele wspar-
cia i zdobyli ponad 150 followersów.
Większośc działań miała miejsce online, na Instagramie, ale także 
stacjonarnie uczestnicząc w różnych akcjach pilotażowych na tere-
nie Belgii. FTAO utworzyła konto na Instagramie w celu scentralizo-
wania komunikacji z resztą Młodych Adwokatów Sprawiedliwego 
Handlu. Chcieli także w ten sposób dowiedzieć się 
jak media społecznościowe mogą stać się narzę-
dziem do promowania zmiany społecznej poza oka-
zją do zdobyciem nowych umiejętności. Z ponad 
150 followersami, wieloma wyświetleniami, liczny-
mi akcjami Instagram wywarł pozytywny wpływ, 
pomagając innym zespołom i grupom, zwiększając 
zasięg postów innych organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego.
Jeden z liderów stwierdził, że “Po pierwsze, dzięki 

zespołowi FTAO otrzymaliśmy szkolenie i porady jak zoptymalizo-
wać prowadzenie naszego Instagrama i jak tworzyć nasze publika-
cje. Kontakty z FTAO umożliwiły nam szybki rozwój i kontakt z wie-
loma ludźmi z ruchu Sprawiedliwego Handlu, łącznie z osobami z 
Fair Trade Belgium czy WFTO, z którymi współpracowaliśmy trochę 
przy jednym z ich projektów. Ten projekt pomógł rozwinąć umiejęt-
ności komunikacyjne i pogłębić wiedzę o Sprawiedliwym Handlu 
zarówno mi jak i każdej ze 150 osób, które śledziły mnie i Sophie na 
Instagramie!”

3 - FAIR TRADE FASHION SHOW
GENT, BELGIUM
Trzecia grupa zorganizowała pokaz mody Fair Trade od A do Z pod-
czas festiwalu Fair Fashion w Gent w dniach 23-24 kwietnia 2022. 
Akcję przygotowało około 15 osób, a jej celem było wspieranie i 
promowanie bardziej etycznego, przejrzystego i zrównoważonego 
przemysłu tekstylnego. W szczególności zwrócono uwagę na po-
szanowanie praw człowieka i wpływu na środowisko podczas dys-
kusji o modzie. Wybrano takie podejście zarówno do promowania 
jak i do działań zwiększających świadomość. Był to także iście 
przedsiębiorczy projekt. Grupę docelową stanowili obywatele, 
marki odzieżowe i europosłowie.
FTAO udzieliło wsparcia poprzez szkolenia, warsztaty, kontaktowa-
nie z lokalnymi partnerami (np. Fair Trade Gent) i doradztwo. Poma-
gał im również stażysta od promowania w przemyśle tekstylnym, 
który sam jest także Młodym Adwokatem Sprawiedliwego Handlu.
Cała akcja przebiegała w trzech etapach. Po pierwsze, poinformo-
wano gości o legislacji EU HREDD (dyrektywa ws. należytej staran-
ności w poszanowaniu praw człowieka i ochronie środowiska) i o 
europejskiej strategii tekstylnej. Następnie, przygotowali oświad-

czenie, w którym podkreślili wagę włączenia ma-
łych i średnich firm w zakres proponowanej dyrekty-
wy unijnej Zachowania Należytej Staranności w 
Zrównoważonym Rozwoju (CSDD), i w którym włą-
czyli praktyki zaopatrzeniowe jako część procesu 
zachowania należytej staranności. Na koniec, przy-
gotowali pokaz mody, aby zaprezentować przykła-
dy belgijskich i zagranicznych zrównoważonych 
marek jako część rozwiązań wobec etycznych i śro-
dowiskowych wyzwań przemysłu tekstylnego.

Osiągnęli zamierzone cele: na pokaz zrekrutowano 5 etycznych ma-
rek, zaangażowano modeli-wolontariuszy, stworzono treści audio-
wizualne do odtworzenia w trakcie imprezy. Młodzi ludzie połączy-
li projekt EU-WISE ze swoimi celami  i urządzili w pełni udany pokaz 
mody. Ponadto, dzięki działaniom rzeczniczym udało im się dotrzeć 
do obywateli. Na koniec, opracowano oświadczenie, dzięki które-
mu udało im się podnieść świadomość etycznych marek modo-
wych w stosunku do europejskiej strategii zrównoważonego prze-
mysłu tekstylnego. Zebrane wówczas podpisy posłużyły 
zaangażowaniu unijnych decydentów politycznych.
Mathilde wyznała, że “Dla mnie najważniejszą nauką było poznanie 
jak działa przemysł modowy i jak organizuje się tego typu wydarze-
nie. Pracowaliśmy razem przez wiele miesięcy i jestem bardzo zado-
wolona z rezultatów. To było cudowne móc połączyć się z ludźmi z 
całej Europy w jednym temacie i móc budować to razem po krok po 
kroku. Po raz pierwszy przygotowywałam tak ważny projekt, wiele 
się nauczyłam o pracy zespołowej i bardzo mi się to podobało!”

4 - PODCASTS ON DEFORESTATION
BELGIUM
Ostatnia, czwarta, około 15-osobowa grupa stworzyła serię podca-
stów na temat wylesiania. Prace trwały od lutego do końca lata 
2022, kiedy to opublikowano podcasty i większość pracy wykona-
no online, choć odbyło się też trochę spotkań stacjonarnych.
Jako młodzi unijni konsumenci, na początek chcieli dotrzeć do pu-
bliczności, która by ich rozumiała i interesowała się podobnymi 
sprawami. To dlatego wzięli udział w festiwalu Nourrir Liege Cam-
pus, na którym spotkali innych studentów, z którymi wymieniali 
doświadczenia w rzecznictwie, angażowaniu wolontariuszy i ich 
głównym obiekcie zainteresowań: wylesianiu i żywności. Po drugie, 
chcąc zwiększyć świadomość na poziomie globalnym, z podcasta-
mi chcieli dotrzeć do szerszej publiczności Europejczyków zaintere-
sowanych środowiskiem, Sprawiedliwym Handlem i żywnością. 
Mają nadzieję dotrzeć do obywateli spoza kręgu już wtajemniczo-
nych.
Otrzymali wsparcie FTAO w postaci warsztatów i szkoleń z doradz-
twem, dołączyli też do nich do przeprowadzenia spotkań w Parla-
mencie Europejskim. Grali też kluczową rolę w nawiązywaniu kon-
taktów z politykami i w tworzeniu podcastów z partnerem, 
projektantem graficznym Bothem Nomadsem. Jeden z członków 
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zespołu przeszkolił ich na temat przepisów dotyczących wylesiania.
Głównym zadaniem było przygotowanie podcastu (7 odcinków) 
opowiadającego historię ich zaangażowania w akademię Młodych 
Adwokatów Sprawiedliwego Handlu (ang. YFTA) i poruszenie tema-
tu zależności między wylesianiem a żywnością. W celu przygotowa-
nia podcastu zorganizowali szereg spotkań z NGO, producentami 
żywności, interesariuszami unijnymi (europosłami), dowiadywali 
się jak najwięcej na temat wylesiania od każdej grupy i nagrywali 
ich opinie na ten temat. Ponadto, uczestniczyli w festiwalu Nourrir 
Liege, aby przedstawić tam swoje działania i spotkać młodych eu-
ropejskich konsumentów.
Młodzi liderzy poszerzyli wiedzę o wylesianiu i powiązanych tema-
tach, rozwinęli różne umiejętności (zarządzanie projektami, komu-
nikacja, planowanie wydarzeń itp.). nauczyli przystosowywać się 
do nowych zadań, pracować w międzynarodowym zespole, i jako 
zespół pomimo pandemii COVID-19, dowiedzieli się więcej o NGO i 
o współpracy z nimi. Obalili mity i błędne przekonania jakie mieli 
wcześniej na temat Sprawiedliwego Handlu, żywności, wylesiania i 
zmian klimatycznych.
Jeden z młodych adwokatów powiedział: “Akademia YFTA to wspa-
niały projekt angażujący młodych ludzi w społeczeństwo obywatel-
skie, zaznajamia ich z pracą NGO i rzecznictwem w UE. Mamy na-
dzieję, że projekt będzie dalej trwał, i z przyjemnością podzielimy 
się naszymi doświadczeniami z kolejnymi Młodymi Adwokatami 
Sprawiedliwego Handlu.”

5 - CITY TOUR
VICENZA AND PONTE SAN GIOVANNI, ITALY
Ta akcja pilotażowa polegała na wycieczce przez każde z miast ze 
świeżym spojrzeniem odkrywającym nowe miejsca. Bez głoszenia 
wykładów, za to pokazując konkretne przykłady zrównoważonej 
gospodarki, inkluzji społecznej i zrównoważonego Sprawiedliwego 
Handlu. Akcja miała miejsce 14 maja 2022 podczas Międzynarodo-
wego Dnia Światowego Handlu w Wenecji i Ponte San Giovanni 
koło Perugii. W obu przypadkach była to wycieczka piesza podzie-
lona na etapy, na każdym przystanku można było dowiedzieć się i 
doświadczyć czegoś nowego. Było to zabawne, towarzyskie, zrów-
noważone i inkluzywne wydarzenie, łatwe do przygotowania z nie-
wielką ilością środków.
Wycieczki przygotowali młodzi liderzy przy wsparciu Equo Garanti-

Polska adwokatka Sprawiedliwego Handlu wraz z zespołem 
przygotowała warsztaty o rzecznictwie, polityce unijnej, odpo-
wiedzialnej konsumpcji i zrównoważonym rozwoju w szkołach 
średnich w marcu 2022 przy wsparciu Polskiego Stowarzyszenia 
Sprawiedliwego Handlu. Ocena warsztatów miała miejsce na 
koniec marca. Tego dnia, młodzież przygotowała flash mob do-
tyczący kryzysu klimatycznego i odczytali swój apel do europo-
słów. Zwrócenie się do eurodeputowanych podczas publicznej 
akcji miało efekt wzmacniający. Uczestnicy nauczyli się przema-
wiać i stawać w obronie swoich praw.
Organizator stwierdził, że “Najważniejszą lekcją było dla mnie 
odkrycie jak skutecznie przekazywać młodym ludziom swoją 
wiedzę o polityce unijnej. Organizując takie wydarzenie zdoby-
liśmy również bardzo cenne doświadczenie.”

Akcja zorganizowana przez słoweńskiego adwokata Sprawiedli-
wego Handlu, której głównymi założeniami było połączenie lo-
kalnych aktywistów i organizacji z ruchu Fair Trade i zrównowa-
żonego rozwoju. Chodziło o stworzenie dla nich platformy do 
dzielenia się wiedzą i doświadczeniami, a następnie zwiększenie 
świadomości opinii publicznej. Wiosną 2022 roku zorganizowali 
w Lublanie debatę na temat nowej strategii tekstylnej UE, nale-
żytej staranności wobec praw człowieka i środowiska (w świetle 
nadchodzącej legislacji), gospodarki obiegu zamkniętego u ma-
rek odzieżowych, materiałach używanych do produkcji ubrań 
(sprawa bawełny i plastiku). Przedstawiono zalecenia dla sło-
weńskiego rządu co do obniżki podatków dla sektora second-

-hand i jak uzyskać przejrzystość w łańcuchach dostaw i systemie 
certyfikacji.
Współpracowali z barem, gdzie miało miejsce wydarzenie, za-
pewnił ciastka Fair Trade dla uczestników. Ciastka te zostały 
przygotowane specjalnie na to wydarzenie przez lokalnego pro-
ducenta. 60% składników pochodziło ze Słowenii, zakupiono je 

bezpośrednio od rolników, natomiast pozostałe 40% zakupiono 
w sklepie Fair Trade i pochodziły z innych krajów (Dominikana i 
Filipiny). Przygotowano również pocztówki z infografiką ukazu-
jącą kraj pochodzenia każdego ze składników.

Hiszpańska grupa Młodych Rzeczników Sprawiedliwego Handlu 
zorganizowała 26 kwietnia okrągły stół online z hiszpańską eu-
rodeputowaną Inmaculadą Rodríguez Piñero. Spotkanie trwało 
około godziny. Zapytano europosłankę na tematy związane ze 
Sprawiedliwym Handlem, prawami człowieka i wpływem na śro-
dowisko przyszłej umowy handlowej Unii i krajów Mercosur 
(Wspólny Rynek Południa), możliwości feministycznej polityki 
handlowej, ogólną politykę handlową i porozumienie paryskie 
dotyczące zmian klimatycznych, propozycje legislacyjne odno-
śnie należytej staranności i miasta dla Sprawiedliwego Handlu.

DZIAŁANIA PRZEPROWADZONE W POLSCE, SŁOWENII I HISZPANII
PRZEZ MŁODYCH ADWOKATÓW SPRAWIEDLIWEGO HANDLU

POLSKA OPOWIADA SIĘ ZA
ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM

SŁOWENIA - ŚWIATOWY HANDEL BEZ WYZYSKU

HISZPANIA - KAWA FAIR TRADE Z
HISZPAŃSKIMI EUROPOSŁAMI

ZWIEDZANIE MIASTA
VICENZA I PONTE SAN GIOVANNI, WŁOCHY5.
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to i ich lokalnych członków (Unicomondo i Ponte Solidale, dwóch 
kooperatyw Fair Trade). W akcję zaangażowały się nie tylko tylko 
organizacje Sprawiedliwego Handlu, ale również inne jednostki go-
spodarki solidarnościowej, jak np, cukiernia prowadzona przez 
AGENDO, która wykorzystuje składniki Fair Trade, kooperatywa 
osób z zespołem Downa, sklepy charytatywne. Młodzi liderzy przy-
gotowali wycieczkę, nawiązali kontakt z zaangażowanymi organi-
zacjami, zarządzali komunikacją i promocją wydarzenia. Lokalne 
organizacje Sprawiedliwego Handlu udostępniły swoją przestrzeń 
(sklepy Fair Trade) oraz  wsparcie personelu i wolontariuszy. Equo 
Garantito udzieliło liderom porad i sugestii.
Akcja pilotażowa odniosła sukces docierając do ponad 60 osób (42 
w Ponte San Giovanni i 26 w Vicenzy), z czego połowa to nowe kon-
takty. Umocniła też współpracę między lokalnymi organizacjami.
Grupa młodych liderów miała szansę eksperymentować poprzez 
pracę w grupach; ćwiczyli opracowywanie i prowadzenie wydarzeń 
zwiększających świadomość. Mogli spotkać się i socjalizować z no-
wymi osobami, spędzić razem czas w miłej atmosferze. Dowiedzieli 
się też dużo na temat Sprawiedliwego Handlu, gospodarki społecz-
nej i solidarnościowej oraz powiązanych projektów.
Cristina stwierdziła, że “Pomogłam przy realizacji zwiedzania mia-
sta: była to szansa na pracę z różnymi środowiskami, pracowaliśmy 
razem będąc częścią tego samego terytorium. Dla mnie, oznacza to 
również poznanie z bliska ważnej organizacji Sprawiedliwego Han-
dlu i przyswojenie sobie ich historii, wątpliwości i nadziei na przy-
szłość.”

6 - FAIR GAME
ITALY
Ta akcja pilotażowa polegała na stworzeniu nowego narzędzia, cie-
kawej gry karcianej zwiększającej świadomość szerszej publiczno-
ści na temat niesprawiedliwości i nierówności gospodarczej w in-
kluzywny, prosty i interesujący sposób, poprzez umożliwienie 
dyskusji między uczestnikami. W tej grze gracze dobierają karty do 
momentu kiedy ktoś wyciągnie “wybuchową” kartę: eksploatacja 
środowiska, wyzysk dzieci, green washing, czy nierówność wyklu-
czają cię z gry! Pozostali gracze kontynuują dobieranie kart aż zo-
stanie jeden gracz. Karty alternatywne czy zasady Fair Trade ratują 
przed eliminacją z gry, ale trzeba uważać, gdyż niebezpieczeństwo 
czai się z rogiem. W obliczu niskich zarobków, rekordowego wyle-

sienia, wyzysku pracowników i nierówności wszystko w naszych 
rękach, aby wygrać tę grę. Każda z kart ma funkcję opisaną po wło-
sku i angielsku. Talia składa się z 56 kart. Gra przewiduje od 2 do 5 
graczy (9 graczy przy połączeniu dwóch talii), w wieku od 6 lat.
Młodzi liderzy zaprojektowali grę, określili i przetłumaczyli zasady i 
karty na angielski, skontaktowali się z grafikiem i ilustratorem do 
opracowania graficznego kart. Equo Garantito wsparła ich na każ-
dym etapie wdrażania, pomogła im koordynować swoją pracę i za-
rządzała budżetem na wydrukowanie kart do gry.
Przygotowanie gry miało miejsce podczas spotkań online od końca 
marca do maja 2022 roku. W maju 2022 roki rozprowadzono Fair 
Game wśród 65 członków Equo Garantito. EG stworzył także propo-

zycję warsztatów związanych z tą karcianką i zaprezentował grę 
podczas spotkania International Fair Trade Education meeting w 
Paryżu (RIECE) zorganizowane przez federację Artisan du Monde w 
czerwcu 2022 r.
Elena, jedna z liderek, powiedziała: “To niesamowite uczucie zacząć 
od szkicu projektu, aby w ciągu kilku miesięcy trzymać w rękach 
karty do gry, którą sami stworzyliśmy. Pomimo dzielących nas odle-
głości udało nam się wymyślić i wydrukować ją w rekordowym tem-
pie, przy ogromnej satysfakcji z rezultatu. Często kierowałam grupą 
i byłam współtwórczynią kart (wybór tematów, łączenia ich z obraz-
kami): to była bardzo stymulująca aktywność, gdyż tematyka jest 
mi bardzo bliska. Uważam przeprowadzenie naszej akcji pilotażo-

wej za materialny dowód na istnienie świata, którego pragnę i je-
stem pewna, że ten projekt dostarczył mi więcej narzędzi do jego 
realizacji.”

7 - FASHION REVOLUTION
VICENZA AND TORINO, ITALY
Odbyły się dwa jednodniowe wydarzenia, podczas których uczest-
nicy mogli pogłębić wiedzę na temat fast fashion poprzez udział w 
quizie i oglądanie pokazu mody z etyczną odzieżą. Zaserwowano 
aperitif z produktów Fair Trade. Pierwsze wydarzenie miało miejsce 
22 kwietnia 2022 r. w Vicenzy, a drugie 13 maja 2022 r. w Turynie. W 
Vicenzy lokalu udzieliło Porto Burci, społeczne centrum kultury, na-
tomiast w Turynie wykorzystano przestrzeń sklepu Fair Trade  pro-
wadzonego przez Mondo Nuovo w historycznym centrum miasta.
Akcje te przygotowali młodzi liderzy przy wsparciu Equo Garantito 
i swoich lokalnych członków (Unicomondo i Mondo Nuovo, dwóch 
kooperatyw Fair Trade). W jedną z akcji zaangażowały się nie tylko 
tylko organizacje Sprawiedliwego Handlu, ale również inne jed-
nostki gospodarki solidarnościowej i organizacja działająca na 
rzecz ochrony środowiska. Młodzi liderzy przygotowali akcję, na-
wiązali kontakt z zaangażowanymi organizacjami, zarządzali komu-
nikacją i promocją wydarzenia. Equo Garantito udzieliło liderom 
porad i sugestii. Wsparcia udzielił też personel i wolontariusze z lo-
kalnych organizacji Sprawiedliwego Handlu.
Akcja pilotażowa stanowiła świetny sposób na dotarcie i poinfor-
mowanie przynajmniej 30 osób, które po raz pierwszy uczestniczy-
ły w wydarzeniu Fair Trade. Grupa liderów miała szansę ekspery-
mentować poprzez pracę w grupach; ćwiczyli opracowywanie i 
prowadzenie wydarzeń zwiększających świadomość. Mogli spo-
tkać się i socjalizować z nowymi osobami, spędzić razem czas w 
miłej atmosferze. Dowiedzieli się też dużo na temat Sprawiedliwe-
go Handlu, gospodarki społecznej i solidarnościowej oraz powiąza-
nych projektów.
Francesca przyznała: “Spędziłam miło czas. Quiz był świetną okazją 
do zaangażowania się i spotkania nowych ludzi. Dowiedziałam się 
też wielu nowych rzeczy.”

REWOLUCJA W MODZIE
VICENZA I TURYN, WŁOCHY7.

FAIR GAME
WŁOCHY6.
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8 - 6 FOR CLIMATE

Wydarzenie miało miejsce 25 marca 2022 r. w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących nr 6 w Gdańsku. Przygotowali je uczniowie tej szko-
ły przy wsparciu Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu 
i nauczycieli, aby uświadomić zaproszonym decydentom zagroże-
nia związane ze zmianami klimatu. Uczniowie przygotowali symu-
lację dna morskiego na terenie szkoły. W ten sposób pokazali, jak 
brak pozytywnych zmian tj. zrównoważone łańcuchy dostaw i za-
pobieganie wylesianiu przyczyniłby się do podniesienia poziomu 
wody i zalania szkoły. Zaproszeni decydenci odpowiedzieli na sze-
reg pytań związanych z tematyką wydarzenia i podzielili się swoimi 
propozycjami rozwiązania problemów. Na koniec, uczniowie, dy-
rektorzy i goście podpisali apel wzywający do zmian zgodnie z Ce-
lami Zrównoważonego Rozwoju. Wśród sygnatariuszy znaleźli się 
uczniowie, kadra i decydenci z Parlamentu Europejskiego Janusz 
Lewandowski i Agnieszka Pomaska oraz zastępca prezydenta 
Gdańska Piotr Borawski.

9 - ADVOCACY VISIT TO MEP ŁUKASZ KOHUT
KATOWICE, POLAND
Dwudziestu młodych liderów z trzech śląskich miast (Piekary Ślą-
skie, Bytom i Siemianowice Śląskie) wzięło udział w promowaniu 
idei Sprawiedliwego Handlu i upowszechniania wiedzy o prawach 
człowieka, Sprawiedliwym Handlu, zrównoważonym rozwoju i roz-
wiązaniach dla środowiska naturalnego podczas spotkania z euro-
posłem Łukaszem Kohutem w “Ambasadzie Śląskiej” w marcu 2022 

r. Spotkanie było częścią zaplanowanych uprzednio działań rzeczni-
czych. Uczniowie wzięli wcześniej udział w warsztatach zwiększa-
nia świadomości skali problemu zmian klimatycznych, negatywne-
go wpływu przemysłu tekstylnego na środowisko i z zakresu 
działalności rzeczniczej - zostając adwokatami na rzecz zrównowa-
żonego rozwoju. Odwiedzili biuro europosła w Katowicach i przed-
stawili swoje żądania względem polityki klimatycznej i odpowie-
dzialnej konsumpcji, jednocześnie wnosząc o prezentowanie 
swojej grupy w Parlamencie Europejskim.
Dzięki temu spotkaniu, młodzi liderzy nauczyli się jak mieć wpływ 
na  tworzenie prawa i regulacji w różnych dziedzinach oraz jak na-
wiązać trwałą relację z przedstawicielem Parlamentu Europejskie-
go.

10 - COOKING WORKSHOP AND PICNIC
PIEKARY ŚLĄSKIE, POLAND
Od stycznia do czerwca 2022 r. raz lub dwa razy w miesiącu odby-
wały się warsztaty kulinarne w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w 
Piekarach Śląskich. W ten sposób promowano jedzenie przyjazne 
klimatowi: zredukowanie lub zaprzestanie konsumpcji mięsa i pro-
duktów odzwierzęcych (wegetarianizm i weganizm), korzystanie z 
lokalnych i sezonowych produktów i niemarnowanie żywności. 
Jednym z istotniejszych wydarzeń był piknik Fair Trade dla uczestni-
ków warsztatów i lokalnej społeczności, który odbył się 14 maja 
2022 r. Uczestnicy przyszli z koszami piknikowymi, kocami i wła-
snym prowiantem, by zjeść śniadanie na trawie. Podawano również 

kawę i herbatę Fair Trade, odbył się finał konkursu plastycznego 
wraz z wystawą plakatów “Dobre/Złe dla Świata”, warsztaty kulinar-
ne “Kuchnia dla klimatu” z degustacją past warzywnych i domowe-
go chleba, gry i inne aktywności na dworze jak tworzenie jadalnego 
ogrodu czy sadzenie roślin.
Wydarzenia przygotowali młodzi liderzy z MDK nr 2 w Piekarach 
Śląskich dla lokalnej społeczności: dzieci, młodzieży, rodziców i 
przedstawicieli władz miejskich oraz lokalnych instytucji.
Liderzy pracowali z mentorami i tutorami z domu kultury, wsparcie 
polegało na pomocy przy przygotowaniu scenariusza i potrzeb-
nych materiałów, oraz na poinformowaniu zainteresowanych stron 
(plakaty, media społecznościowe, maile).
Młodzi ludzie stwierdzili, że wspólne jedzenie i gotowanie, spędza-
nie miło czasu w ogrodzie zbliża ludzi, więc zdecydowali się podą-
żać w tym kierunku. Okazało się to udanym przedsięwzięciem. Uda-
ło im się wywrzeć znaczący wpływ na wiedzę i zmianę nawyków 
wielu ludzi podczas wydarzenia. Zbudowali też sporą społeczność 
wspaniałych ludzi, którzy nie mieli wcześniej do czynienia z MDK nr 
2. Nawiązano również współpracę z nowymi organizacjami.

11 - FAIR TRADE FIELD GAMES
Młodzi liderzy z Zespołu Szkół COGITO przygotowali scenariusz gry 
terenowej/szkolnej na temat zrównoważonego rozwoju, klimatu i 
odpowiedzialnej konsumpcji, łącznie z hasłem Fair Trade “Lepszy 
świat w twoich rękach” i poprowadzili rozgrywki w szkołach podsta-
wowych na terenie miasta. Celem gry było dotarcie do jak najwięk-
szej liczby osób z lokalnej społeczności: dzieci, młodzieży i nauczy-
cieli, aby przedstawić treści projektu w formie gry i zabawy. Grano 
w “Lepszy świat w twoich rękach” lub “Zielona i sprawiedliwa go-
spodarka”. Grę poprowadzono we wszystkich ośmiu podstawów-
kach w Siemianowicach Śląskich dla starszych roczników w marcu 
2022. Młodzież z Cogito została zaangażowana w stworzenie i prze-
prowadzenie gier terenowych. Jako, że młodzi ludzie lubią ten ro-
dzaj edukacji, zdecydowano się wykorzystać go ponownie.
Zorganizowanie gier zaangażowało edukacyjnie obie strony - za-
równo twórców gry, młodych liderów, jak i uczestników.

WARSZTATY KULINARNE I PIKNIK
PIEKARY ŚLĄSKIE, POLSKA10.

SZÓSTKA DLA KLIMATU
GDAŃSK, POLSKA8.

WIZYTA ADWOKATÓW FAIR TRADE U EUROPOSŁA 
ŁUKASZA KOHUTA - KATOWICE, POLSKA9.

GRA TERENOWA FAIR TRADE
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, POLSKA11.
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12 - T-SHIRT RECYCLING AND A MEMORIAL STAMP
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, POLAND
W tej aktywności z 25 czerwca 2022 na terenie III LO w Katowicach, 
młodzi liderzy poszukiwali łącznika pomiędzy wydarzeniami już za-
planowanymi w szkole, i które zgromadziłyby dużą liczbę osób a 
tematyką projektu, czyli Sprawiedliwym Handlem, zrównoważoną 
produkcją i konsumpcją. Chcieli zaangażować jak największa liczbę 
osób w aktywności projektu i zwiększanie świadomości. W związku 
z tym, liderzy poprosili uczestników uroczystości 150-lecia szkoły 
(uczniów, nauczycieli, absolwentów i przedstawicieli władz miasta), 
aby przynieśli uźywane T-shirty i udekorowali je pamiątkowym 
znaczkiem, przygotowanym specjalnie na tę okazję - znaczek rocz-
nicowy szkoły. Zamiast produkować nowe pamiątkowe koszulki na 
150-lecie szkoły, goście przynieśli swoje stare koszulki i użyli znacz-
ka pamiątkowego przygotowanego specjalnie na tę okazję.
Dzięki tej dużej i niecodziennej kampanii, zarówno uczniowie, na-
uczyciele jak i absolwenci dowiedzieli się o działaniach w ramach 
projektu EU-WISE i zostali zachęceni do życia w duchu zero waste i 
odpowiedzialnej konsumpcji.

13 - BABY RUNNING AND HEALTHY FOOD LECTURE
CRISTURU SECUIESC, ROMANIA
Ten zespół zorganizował bieg maluchów i wykład 6 sierpnia 2022 r. 
podczas festiwalu w swoim rodzinnym mieście Cristuru Secuiesc w 
Rumunii. Akcję przygotowali Biro Bence jako fotograf, kamerzysta i 
kierownik logistyki oraz Norbert Vonya jako koordynator i kierow-
nik ds. komunikacji. Partnerem został sklep z lokalnymi produktami 
Helyénvaló Helyi z Odorheiu Secuiesc. Grupę docelową stanowiły 
małe dzieci w wieku 1-3 lat i ich rodzice. ATA pomogła zespołowi 
finansowo, stale nadzorując i doradzając w razie potrzeby.
Podczas aktywności maluchy wyszły na dwór i poćwiczyły trochę 
przebiegając trasę 24 metrów, a następnie ich 
rodzice i inni goście wysłuchali wykładu i pre-
zentacji na temat slow food, lokalnych produk-
tów, zdrowego stylu życia. W biegu wzięło 
udział tylko pięcioro dzieci, które otrzymały 
koszulki z logo wydarzenia. Dzieciakom bar-
dzo podobał się bieg, na prezentacji zostało 10 
osób, a później tego dnia wręczono nagrody 3 
najlepszym biegaczom.
Dwoje młodych liderów chciało promować 
zdrowy styl życia poprzez sport i uświadamia-
nie jak ważne jest spożywanie lokalnej zdro-
wej żywności. Oczekiwali, że w biegu weźmie 
udział około 40 dzieci, i że około 20 rodziców i 
dzieci zostanie na wykład. Pojawiło się niewie-
le osób, za to cieszyły się one biegiem i dowie-
działy się wielu kontrowersyjnych, ale poucza-
jących rzeczy na temat stanu interesów w stosunku do produkcji 
lokalnej żywności oraz o trendach konsumenckich w regionie. Wy-
produkowano 40 koszulek, więc pozostałe będzie można wykorzy-
stać w kolejnej edycji wydarzenia w przyszłym roku.
Norbert przyznał: “Zorganizowanie tego wydarzenia było dla mnie 
czymś nowym, zdobyłem doświadczenie jak się je przygotowuje i 
myślę, że wykorzystamy je w przyszłych moich projektach.”

14 - KERESZTÚR FOOD FEST
CRISTURU SECUIESC, ROMANIA
To było jednodniowe wydarzenie 6 sierpnia 2022 r. połączone z 
konkursem kulinarnym podczas festiwalu w mieście Cristuru Se-
cuiesc, w Rumunii. Autorami wydarzenia byli Fülöp Anna, główny 
kucharz, Kacsó Dániel jako pomocnik kucharza i organizator, Simófi 
Kinga jako pomocnik kucharza oraz Balog Zsuzsanna jako pomoc-
nik kucharza, organizator, odpowiedzialna również za lokalne pro-
dukty i upowszechnianie EU-WISE. Partnerami były sklep mięsny 

“Farmer” w Cristuru Secuiesc oraz urząd miasta Cristuru Secuiesc. 
Grupę docelową stanowiła ogólna społeczność, a konkretnie wy-

kluczeni społecznie jej członkowie, np. mniej-
szość romska. ATA wsparła zespół finansowo, 
stale nadzorując i doradzając w razie potrzeby. 
Celem całego wydarzenia był wzrost świado-
mości w społeczności i w grupach docelowych 
na temat znaczenia skrócenia łańcuchów do-
staw, korzyści zdrowotnych z tego wynikają-
cych oraz pomoc socjalna wykluczonym ze 
społeczności.
Wydarzenia rozpoczęło się na miejscowym tar-
gu, gdzie zakupiono składniki do konkursu ku-
linarnego. Następnie przygotowywano skład-
niki, jednocześnie promując znaczenie 
lokalnych produktów i ruchu slow food. Ugo-
towano duży gar węgierskiego gulaszu i wy-
głoszono krótką mowę na temat głównego 
celu zespołu. W sumie wyszło 90 porcji, z czego 

5 porcji przeznaczono na konkurs kulinarny, w którym zespół otrzy-
mał nagrodę specjalną za użycie wyłącznie lokalnych składników. 
Zakończono dzień sprzątaniem i dobrze zasłużonym odpoczyn-
kiem.
Udało się dotrzeć do ponad setki osób w formie werbalnej, które to 
dowiedziały się o projekcie EU-WISE, krótkich łańcuchach dostaw, 
ruchu slow food, zrównoważonym rozwoju, a około 70 osób wyklu-
czonych społecznie bezpośrednio skorzystało z projektu w formie 
ciepłego posiłku.
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RECYKLING KOSZULEK I ZNACZEK PAMIĄTKOWY
KATOWICE, POLSKA12. BIEG MALUCHÓW I WYKŁAD O ZDROWEJ ŻYWNOŚCI

CRISTURU SECUIESC, RUMUNIA13. KERESZTÚR FOOD FEST
CRISTURU SECUIESC, RUMUNIA14.
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15 - MEDICINAL HERBS WORKSHOP
SAINT GEORGE, ROMANIA
Były to całodniowe warsztaty przeprowadzone dla grupy 22 kobiet 
w wieku 17-50 lat na temat 20 różnych ziół leczniczych rosnących w 
regionie. Wydarzenie odbyło się 2 lipca 2022 w Saint George.
Warsztaty przygotowały Etelka Babett Szombatfalvi, która zajęła się 
opracowaniem plakatów, rezerwacją sali konferencyjnej, wypełnie-
niem planu pilotażowego, zakupem niezbędnych materiałów i wy-
strojem sali konferencyjnej oraz Judit Tünde Kovács, która napisała 
teksty, znalazła najlepszą trenerkę, spotykała się z nią, zaplanowała 
aktywności i rozkład czasowy warsztatów, zebrała faktury, zakupiła 
materiały i przygotowała wystrój sali konferencyjnej. Partnerem zo-
stał Kościół Unitarian w Saint George, który udostępnił swój lokal. 
Grupę docelową stanowiły kobiety w wieku 17-50 lat zainteresowa-
ne ziołolecznictwem. ATA wsparła zespół finansowo, stale nadzoru-

jąc i doradzając w razie potrzeby. 
Były to całodniowe warsztaty przeprowadzone dla grupy 22 kobiet 
w wieku 17-50 lat na temat 20 różnych ziół leczniczych rosnących w 
regionie. Był to temat, który wzbudził największe zainteresowanie 
wśród młodych liderów. Zarówno oni jak i znane im grupy docelo-
we chcieli dowiedzieć się więcej na ten temat.
Podczas warsztatów uczestniczki zdobyły wiedzę na temat 20 ziół 
leczniczych i olejków eterycznych, które odgrywają największą rolę 
w lokalnym środowisku. Po warsztatach założono grupę na Facebo-
oku, której członkowie wymieniają się doświadczeniami gdzie ro-
sną poszczególne zioła i jak można je zastosować.
Po przeprowadzeniu warsztatów Judit napisała: “Uważam, że nale-
ży przyciągnąć uwagę do wartości i zasobów, które oferuje nam 
nasz region, i z których posiadając odpowiednią wiedzę mogą po-
wstać lokalne produkty gotowe znaleźć swoje miejsce gdziekol-
wiek na świecie.”
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WARSZTATY Z ZIÓŁ LECZNICZYCH
SAINT GEORGE, RUMUNIA15.
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Pomimo wypełnienia minimalnych wymagań, nie obyło się bez rezygnacji niektórych Liderów z powodu kończenia 
etapu edukacji lub braku czasu z powodu innych zobowiązań.

Niektórym partnerom projektu brakowało doświadczenia w pracy z młodymi liderami lub w pracy na poziomie 
oddolnym, przez co potrzebowaliśmy dużo energii i personelu.

W niektórych przypadkach brakowało materiałów pomocniczych do przeprowadzenia przez młodych liderów 
sprawnej komunikacji.

Mimo, że wszystkie akcje pilotażowe wchodziły w zakres projektu EU-WISE, nie wszystkie z nich były związane z 
głównymi dziedzinami niektórych jednostek, np. rzecznictwem.

Nie wszystkie akcje osiągnęły przewidywane liczby (nowych) osób.

Niektórzy partnerzy mieli trudności ze znalezieniem równowagi pomiędzy niezależnością grupy młodych liderów 
a ich wspieraniem.

Niektórzy z Liderów skupili się na znanych im tematach i nie poruszyli wszystkich zagadnień zrównoważonej 
produkcji i konsumpcji, co skutkowało niewłaściwym wdrożeniem akcji pilotażowych.

Trudności z utrzymaniem spójności grup krajowych na poziomie międzynarodowym.

Inflacja, wzrost cen i ubożenie społeczeństwa stają się wyraźnym zagrożeniem dla idei odpowiedzialnej 
konsumpcji i promowania produktów Fair Trade.

Wielu młodych liderów po raz pierwszy organizowało tego typu wydarzenie, co wymagało wiele indywidualnego 
wsparcia.

Ciągła niepewność czy uda się przeprowadzić niektóre akcje pilotażowe z powodu COVID-19 i wojny na Ukrainie.

Niektórzy z lokalnych partnerów nie zawsze reagowali, gdy ich naprawdę potrzebowaliśmy.

Trudności z utrzymaniem motywacji niektórych liderów.

Liderzy nie stoją w miejscu, wyjeżdżają i nie są w stanie wykorzystać świeżo zdobytego doświadczenia w 
przyszłych akcjach i programach po zakończeniu akcji pilotażowych.

Różnica wieku wśród młodych liderów na poziomie międzynarodowym.

Różnorodność pomysłów w grupach krajowych była świetną okazją do obserwacji i inspiracji wśród członków 
grup, jak również jednostek koordynujących grupy.

Wielkim osiągnięciem było zaangażowanie z poziomu europejskiego rzecznictwa do oddolnych lokalnych akcji.

Wsparcie finansowe części działań stanowiło sporą motywację niektórych liderów i zwiększyło znacząco jakość 
ich akcji pilotażowych.

Każda z akcji pilotażowych pomogła zostać lepszymi organizatorami i dowiedzieć się nowych rzeczy z 
poruszanych dziedzin, nie tylko liderom, ale też grupom docelowym.

Niektórzy z młodych liderów zostali w naszych instytucjach jako pracownicy, stażyści lub wolontariusze.

Przeprowadzone akcje pilotażowe były oryginalne i zabawne w porównaniu ze status quo, a ich tematyka była 
ważna dla społeczności,  więc były ciepło przez nie przyjęte.

Partnerzy projektu na tyle umocnili młodych liderów, że to rzeczywiście młodzież prowadziła te akcje

Mieliśmy grono zdolnych ekspertów wśród partnerów projektu, którzy podnieśli poziom działań edukacyjnych 
młodych liderów i ich grup docelowych.

Kontakty nawiązane lub umocnione z nowymi i starymi interesariuszami, decydentami politycznymi i innymi 
jednostkami umożliwiają trwałą współpracę na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Zaangażowanie lokalnych partnerów i ich ekspertów we wszystkich krajach, umożliwiło przeprowadzenie 
niektórych akcji pilotażowych i podniosło ich jakość.

Dzięki temu, że młodzi liderzy byli nie tylko mocno zmotywowani, ale mieli różny poziom wiedzy na poziomie 
krajowym i międzynarodowym, zapewniono dużą różnorodność akcji pilotażowych.

Teraz, gdy wiemy, że można przeszkolić lokalną młodzież do przeprowadzenia swoich własnych akcji 
pilotażowych, możemy wykorzystać tę metodę w przyszłych projektach.

Powstała silna sieć aktywistów “zielonych” i “Fair Trade”, którzy mają duży potencjał do lobbowania i rzecznictwa, 
co zwiększa możliwość dotarcia młodych liderów do polityków.

MOCNE STRONY

SZANSE

SŁABE STRONY

ZAGROŻENIA

Analiza SWOT Lokalnych Akcji Pilotażowych
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EVALUATION OF THE TRAINING COURSES
W celu indywidualnego przygotowania szkoleń i oceny osiągnię-
tych wyników wśród liderów młodzieży, każdy z partnerów projek-
tu opracował wytyczne oceny przed rozpoczęciem kursów i wersję 
ostateczną po zakończeniu szkoleń. Poniżej znajdują wnioski z tych 
ocen.

Nasza ocena obejmowała 7 stwierdzeń, w których młodzi liderzy 
musieli określić swój poziom wiedzy w przedziale 1-10, gdzie 1 
oznacza “zupełnie nic” a 10 “doskonały”. Oto główne ustalenia:

- Wiem, co to jest Sprawiedliwy Handel. - Początkowo 86% liderów 
wybrało 2, czyli “Słyszałem/am o tym, ale nie wiem na czym to pole-
ga”, a po zakończeniu szkolenia 92% odpowiedzi stanowiły 8,9 lub 
10.

- Wiem, co to jest ruch Slow Food. - Początkowo wszyscy liderzy wy-
bierali 5, 6 lub 7, co pokazywało, że wiedzą, że to przeciwieństwo 
Fast Foodu, ale nie znali szczegółów. Na koniec, 98% z nich wybrało 
7, 8 lub 9 potwierdzając, że skorzystali z sesji szkoleniowych po-
święconych temu tematowi.

- Znam trendy w zrównoważonej produkcji i konsumpcji. - 98% wy-
brało 7 lub 8 mówiąc, że kuchnia z ogrodu czy inne krótkie łańcu-
chy dostaw dotyczą tej dziedziny. Na koniec szkolenia 90% ocenia-
ło swoją wiedzę na 9 lub 10.

- Wiem, co to są Cele Zrównoważonego Rozwoju. - 70% wybrało 1, a 
28% wybrało 3 podkreślając ogromne braki w rumuńskim systemie 
edukacji, gdzie nie wkłada się najmniejszego wysiłku w naukę o Ce-
lach Zrównoważonego Rozwoju.

Na koniec szkolenia 94% zaznaczyło 7, 8 lub 9.

- Wiem, co to jest ślad węglowy. - 76% wybrało 3 stwierdzając, że 
rozumieją pojęcie, ale niewiele o nim wiedzą. Reszta odpowiedzi 
była podobna, wybierano 1 lub 2 oraz 4 lub 5. Na koniec liczby 
wzrosły do 60% osób, wiedzących dokładnie na czym to polega, a 
reszta odpowiedzi rozłożyła się równo pomiędzy 6, 7, 8 i 9.

- Wiem, jak zorganizować kampanię zwiększającą świadomość, jak 
prowadzić działania rzecznicze na rzecz pragnień moich i moich 
kolegów wśród decydentów. - Tutaj odpowiedzi rozłożył się równo 
pomiędzy 2 a 5, podczas gdy reszta odpowiedz 8, 9 i 10 pochodziła 
głównie od naszych lokalnych wolontariuszy, z którymi przeprowa-
dzaliśmy już takie kampanie. Na koniec szkolenia zawęziliśmy pyta-
nie tylko do rzecznictwa i tym razem 94% liderów wybrało po rów-
no 7, 8, 9 lub 10.

- Wiem, jak zorganizować wydarzenie. - 16% powiedziało “nie” (od-
powiedzi 1 do 3), 78% odpowiedziało “mniej więcej” i tylko 6% od-
powiedziało “doskonale”. Po przeprowadzeniu wielu aktywności w 
tym temacie uzyskaliśmy odpowiedź, że wszyscy mamy naprawdę 
dobre lub doskonałe pojęcie o tym, jak zorganizować wydarzenie.

Podsumowując, możemy wyciągnąć wniosek, że 30 młodych lide-
rów, których wybraliśmy, nie posiadało wiedzy na większość z 
głównych tematów szkolenia, a po jego zakończeniu ich zrozumie-
nie pojęć, ruchów, trendów i praktyk wzrosło niebotycznie. W po-
równaniu do innych krajów zaangażowanych w projekt, widać wy-
raźnie, że np. partnerzy z Belgii czy Włoch wybrali grupy docelowe 
z już wysokim poziomem wiedzy o Sprawiedliwym Handlu czy in-
nych tematach, więc mogli zgłębić temat i niuanse, natomiast my 
mogliśmy skupić się jedynie na podstawach. Podobną pracę muszą 
wykonać nasi koledzy i koleżanki z Polski.

Nasza ocena obejmowała 6 pytań, w których młodzi liderzy ocenia-
li swoją wiedzę w skali od 1 do 5. Pierwszym oczywistym spostrze-
żeniem jest niemal dwukrotne zmniejszenie się liczby responden-
tów pomiędzy pierwszą a drugą ankietą (z 61 do 34).
Odnośnie odpowiedzi na pierwsze pytanie natury ogólnej: “Jak oce-
niasz swoją wiedzę o Sprawiedliwym Handlu?” w pierwszej ankie-
cie pojawiały się odpowiedzi z niskiego i średniego poziomu wie-
dzy (2 i 3), natomiast w drugiej najniższy poziom (2) już się nie 
pojawia, znacząco wzrasta liczba osób oceniających swoją wiedzę 
na dobrym (4) lub doskonałym (5) poziomie. 
Wzrosła też liczba odpowiedzi ze średniego i wysokiego poziomu 
we wszystkich pozostałych pytań, a mianowicie:

-Jak oceniasz swoją wiedzę o ruchu Slow Food? Duża część respon-
dentów (30 procent) uznało swoją wiedzę za niską lub żadną, nikt 
nie zaznaczył 5. W drugiej ankiecie natomiast, widać wyraźną zmia-
nę, gdzie większość ankietowanych oceniło swoją wiedzę jako do-
brą (47%) lub doskonałą (41%).

-Jak  oceniasz swoją wiedzę o innych praktykach odpowiedzialnej 
produkcji i konsumpcji? Pierwsze odpowiedzi były wyraźnie opty-
mistyczne (81% oceniło swoją wiedzę jako dobrą lub doskonałą). W 
drugiej ankiecie, wyniki były jeszcze lepsze, gdzie 47% oceniło swo-
ją wiedzę jako doskonałą (5) i ogółem 97% odpowiedzi było dobra 
lub doskonała.

-Jak oceniasz swoje umiejętności komunikacyjne? Pierwsza ankieta 
zawierała odpowiedzi od średniej wiedzy w górę (90%), z jedną tyl-
ko odpowiedzią w zakresie 1. Jakkolwiek odpowiedzi 1 i 2 pozosta-
ły na stałym poziomie również w drugiej ankiecie (11,7%). Odnoto-
wano delikatny wzrost osób, które uważają swoje umiejętności za 
doskonałe (29,4%), a niektórzy poczuli się po szkoleniu trochę 
mniej pewni siebie (oceniając się z 4 na 3).

EQUO GARANTITO (EG)

ASOCIAŢIA DE TINERI DIN ARDEAL (ATA)

OCENA SZKOLENIA
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-Jak oceniasz swoje umiejętności rzecznicze? W pierwszej ankiecie 
umiejętności te były oceniane bardzo optymistycznie (4 odpowie-
dzi w najniższym poziomie i 10 odpowiedzi w najwyższym). W dru-
giej ankiecie wyniki delikatnie się polepszyły, zwłaszcza w zakresie 
3 i 4. Jednakże, odnotowano ciekawy wyraźny spadek odpowiedzi 
oceniających swoje umiejętności jako doskonałe (tylko 2 takie od-
powiedzi).

Podsumowując, odnotowano ogólny wzrost poziomu wiedzy od-
nośnie różnych poruszanych zagadnień, co oznacza, że osoby 
uczestniczące w szkoleniu do końca zrobiły to z zainteresowaniem 
i czują się wzbogacone po odbytych kursach.

FAIR TRADE ADVOCACY OFFICE (FTAO)
Sześć pytań zadanych 153 młodym liderom na etapie rekrutacji i 74 
liderom po ukończonym szkoleniu, skupiało się na tym, jak oceniają 
swoją wiedzę z poszczególnych zagadnień:

-Zrównoważony rozwój ogólnie: odnotowano wyraźny wzrost osób 
uważających się teraz za ekspertów (30% obecnie, 15% wcześniej) 

-Handel międzynarodowy: 11% kandydatów nie miało żadnej wie-
dzy, na koniec programu tylko 2% udzieliło takiej odpowiedzi. 66% 
versus 43% kandydatów ma wiedzę na poziomie od dobrego do 
eksperta, wzrost o ponad 20%.

-Polityka i instytucje unijne: 72% młodych liderów ma wiedzę na po-
ziomie od dobrej do eksperta w porównaniu z 58% przed szkole-
niem.

-Wpływ zmian klimatycznych: 90,53% kończących szkolenie ma do-
brą lub ekspercką wiedzę w porównaniu z wcześniejszym wyni-
kiem 79%. Ponadto, obecnie mamy ponad dwa razy tyle młodych 
liderów uważających się za ekspertów (38% versus 17% wcześniej).

-Prawa człowieka: ponad 80% ankietowanych, w porównaniu z 
wcześniejszymi 64%, oceniło swoją wiedzę w tym temacie jako do-
brą lub ekspercką, odnotowano więc bardzo znaczny wzrost. 

- Zrównoważona produkcja i konsumpcja: w tej dziedzinie prawie 

83% liderów ocenia się jako dobrych lub ekspertów, w porównaniu 
z 67% w chwili uruchomienia programu.

Ogólnie rzecz biorąc odnotowano stopniowy wzrost poziomu wie-
dzy rzędu 15-20%, zatem młodzi liderzy przeszli z dostatecznego 
poziomu do średniego lub z dobrego do eksperckiego. Widać, że 
młodzi ludzie mają teraz nowe umiejętności i wiedzę, a przede 
wszystkim, zgodnie z oczekiwaniami, nie nastąpił regres.
Na koniec, przeprowadziliśmy dodatkową ocenę po ukończeniu 
szkolenia na następujące tematy: Sprawiedliwy Handel, rzecznic-
two, media społecznościowe i zarządzanie projektami. Z przyjem-
nością stwierdziliśmy, że wszyscy nasi młodzi liderzy posiadają te-
raz wiedzę o rzecznictwie, mediach społecznościowych i 
zarządzaniu projektami, a także wszyscy mają dobrą lub ekspercką 
wiedzę o Sprawiedliwym Handlu.

POLISH FAIR TRADE ASSOCIATION (PFTA)
Kwestionariusz przeprowadzony w Polsce również miał wersję po-
czątkową i końcową, ale był o wiele bardziej rozbudowany, z ponad 
30 pytaniami, które dążyły do odkrycia jak rozwineli się młodzi lide-
rzy  i czego się dowiedzieli. W związku z tym w poniższym podsu-
mowaniu podkreślimy tylko najważniejsze osiągnięcia.
Początkowo, tylko 36,4% liderów słyszało o odpowiedzialnej kon-
sumpcji i wiedziało na czym ona polega. Na koniec, wynik wzrósł 
do 68,3%. Również wśród tych, którzy słyszeli o tym na dodatko-
wych zajęciach odsetek wzrósł z 21,2% do 56,1%.
Z 45,5% osób, które były gotowe wesprzeć inicjatywy związane z 
odpowiedzialną konsumpcją online, wynik wzrósł do 58,5%.
Odnośnie Sprawiedliwego Handlu, z 66,7% osób, które słyszały o 
tym i wiedzą na czym polega odsetek ten wzrósł do 92,7% i podob-
nie jak poprzednio, początkowo 36,4% dowiedziało się o tym na 
zajęciach pozalekcyjnych, na koniec było już 63,4% takich osób. Co 
więcej, początkowo jedynie 30,3% młodzieży uważało, że mogą 
wesprzeć Sprawiedliwy Handel kupując produkty Fair Trade, wynik 
ten wzrósł do 63,4%.
Na pytanie “Czy kiedykolwiek uczestniczyłeś/aś lub organizowałeś/
aś cokolwiek związanego ze Sprawiedliwym Handlem, odpowie-
dzialną konsumpcją lub zmianami klimatycznymi?”, twierdząco od-
powiedziało na początku 69,7%, a na koniec już 92,7%. W tym za-
gadnieniu wydarzenia w szkole wzrosły z 56,5% do 81,6%, a 

warsztaty z 30,4% do 50%.
Ponad 90% młodzieży zdobyło nową lub pogłębiło posiadaną już 
wiedzę dzięki szkoleniu. Z kolei 85% uzyskało nowe kompetencje w 
pracy zespołowej i ponad 90% polepszyło posiadane już umiejęt-
ności pracy w zespole. 75% zdobyło nowe umiejętności komunika-
cyjne, a 88% poprawiło je. 87% zdobyło nowe kompetencje w pra-
cy z nowymi mediami i w rzecznictwie, a 81% poprawiło je. Na 
koniec, 92,8% stało się bardziej odpowiedzialnymi konsumentami i 
87,8% zmieniło swoje nawyki w zakresie odpowiedzialnej kon-
sumpcji.

FAIR TRADE ADVOCACY OFFICE (FTAO)

POLSKIE STOWARZYSZENIE SPRAWIEDLIWEGO HANDLU (PSSH)
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Wszyscy młodzi liderzy stwierdzili, że skorzystali z projektu i że dzięki procesowi opracowania i prze-
prowadzenia akcji pilotażowych stali się bardziej odpowiedzialni.
Za bardzo istotny uznano również aspekt społeczny, w rzeczy samej wszystkie akcje pilotażowe wzmoc-
niły więzi wśród młodych liderów we Włoszech, były okazją do współdziałania uczestników poprzez 
udział w służbach publicznych w dziedzinie zrównoważonego rozwoju; w Belgii były szansą na socjali-
zację z osobami o różnym wieku i profilu, zainteresowanych rzecznictwem na rzecz środowiska.
Akcje pilotażowe uznano również za istotne z punktu widzenia budowania i zacieśnienia więzi z lokal-
ną społecznością w każdym z krajów.
Tak się stało np. w przypadku Polski, gdzie uczniowie z różnych szkół i centrów młodzieżowych zaanga-
żowali swoich rówieśników jak i młodsze dzieci w akcje związane ze zrównoważonym rozwojem.
Podobnie w Rumunii, wszystkie akcje pilotażowe przeprowadzono na poziomie lokalnej społeczności, 
były one ukierunkowane na dzieci i kobiety, jak i ogół społeczeństwa poprzez różne aktywności.
Kolejnym ważnym czynnikiem było poczucie bycia częścią czegoś większego i możliwość wpływu na 
sprawy, na których zależy młodym ludziom - to była cecha wspólna dla wszystkich krajów.
Ponadto, wykazano, że program zadziałał u wszystkich, a dwóch ankietowanych przyznało, że chcieliby 
zostać ambasadorami EU-WISE i podkreślili, że było to wspaniałe doświadczenie edukacyjne.
 

W niektórych krajach, osoby zaangażowane mogły pochodzić z bardziej zróżnicowanych środowisk, a 
mianowicie we Włoszech i Belgii, gdzie grupy docelowe były podobne; w przeciwieństwie do Polski i 
Rumunii, gdzie liczby w niektórych akcjach pilotażowych były niższe, ale interakcja z obywatelami z 
różnych środowisk była większa.
Możliwym zaleceniem może być włączenie tego aspektu na etapie planowania jako środek do zwięk-
szenia oddziaływania i zapewnienia, że “nikt nie zostaje pominięty” na poziomie społeczności.
Istotną rolę odgrywa też planowanie pilotażu, gdyż jak się okazało niektóre plany były zbyt “optymi-
styczne”, co zmusiło młodych liderów i ich trenerów do zmiany koncepcji akcji pilotażowych na bieżąco. 
Można było tego uniknąć z uprzednim sprawdzeniem planów, łącznie z weryfikacją wykonalności, co 
zmniejszyłoby ryzyko frustracji i improwizacji.
Kolejnym wyzwaniem było rozsianie akcji po różnych lokalizacjach, co z jednej strony było szansą na 
szersze oddziaływanie aktywności, z drugiej strony spowodowało pewne trudności organizacyjne.
Pandemia koronawirusa również stanowiła pewną przeszkodę, jako że miała ona silny wpływ na pracę 
każdej z grup, a sprawy nabrały tempa po spotkaniu się twarzą w twarz.
Pomimo tego, przymusowe ustalanie działań online na początku projektu sprawiło, że niektórzy mło-
dzi liderzy mogli dołączyć do miast wdrażania akcji, nawet jeśli nie fizycznie, to online podczas szkole-
nia.
Ponadto, niedopasowanie czasowe wśród partnerów projektu sprawiło, że lokalni piloci nie mogli w 
pełni skorzystać z oczekiwanego feedbacku rówieśników.
Spóźnieni partnerzy mieli za to możliwość dowiedzenia się co robić, a czego nie, od reszty Konsorcjum.

Po ukończeniu szkoły pilotażowej, Project School miała za zadanie sprawdzić jak młodzi liderzy wdra-
żają swoje akcje pilotażowe, poprzez udział w co najmniej jednej akcji pilotażowej we Włoszech, Polsce 
i Belgii oraz zdalnie zweryfikować pracę wykonaną w Rumuniii przeprowadzając rozmowy z młodymi 
liderami i zaangażowanym personelem, jak również sprawdzając ich plany pilotażowe i raporty.
Zadano następujące pytania: 

Co już wiedziałeś/aś o zrównoważonym rozwoju? Czy udział w projekcie podniósł poziom twojej wie-
dzy? Dlaczego dołączyłeś/aś do projektu? Czy czegokolwiek żałujesz? Punkty do poprawy? Jak przebie-
gały twoje interakcje z rówieśnikami?

Czy otrzymałeś/aś wsparcie od partnerów projektu? Czy było ono wystarczające? W jaki sposób? Czy 
uważałeś/aś, że przeprowadzenie akcji pilotażowych było wykonalne? Jakie były twoje oczekiwania?

Jak się czułeś/aś po akcji pilotażowej? A teraz? Co wyniesiesz dla siebie z tego doświadczenia? Jak ko-
munikowałeś/aś swoje działania? Czy wziąłbyś w tym udział ponownie? Czy oczekiwałeś/aś czegoś in-
nego?

Czy uważasz, że da się powtórzyć twoją akcję pilotażową? Czy ty chciał(a)byś przeprowadzić ją ponow-
nie? Czy gdyby była taka możliwość chciał(a)byś zostać ambasadorem EU-WISE? Czy chciał(a)byś w 
przyszłości pracować w obszarze zrównoważonego rozwoju?

Główne oceniane czynniki to: interakcje z obywatelami, różnorodność zaangażowanych osób, liczba 
zaangażowanych osób, potencjał do powielania, zdobyta wiedza i poczucie umocnienia.
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METODOLOGIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH I WNIOSKI
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PYTANIA OGÓLNE

PYTANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU

PYTANIA PO AKCJACH PILOTAŻOWYCH

PYTANIA DOT. ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

OBSZARY DO POPRAWY ORAZ ZALECENIA
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Po przeprowadzeniu wszystkich szkoleń i akcji pilotażowych z po-
nad 250 młodymi liderami, każdy z partnerów projektu podzielił się 
swoimi wnioskami i doświadczeniami, które mogą się przydać or-
ganizacjom społeczeństwa obywatelskiego lub innym jednostkom 
czytającym przewodnik, które byłyby zainteresowani szkoleniem i 
umacnianiem młodzieży do bycia adwokatami zrównoważonej 
produkcji i konsumpcji lub innych działań społecznych.

ASOCIAȚIA DE TINERI DIN ARDEAL (ATA) 
Powinniśmy być otwarci na nowe pomysły, trendy i ruchy, nie zapo-
minając przy tym o wartościach i potrzebach naszej własnej spo-
łeczności.
Nie powinniśmy zmuszać siebie samych, młodzieży czy społeczno-
ści do nadążania za zawiłościami Sprawiedliwego Handlu, każdy 
powinien dojść do tego we własnym tempie.
Z punktu widzenia koordynatorów, uważamy, że Covid-19 i inne po-
wstałe komplikacje nauczyły nas jak się ciągle dostosowywać do 
zmiennej sytuacji w zarządzaniu projektami, co umocniło nas jako 
NGO zarządzającą projektami unijnymi.

EQUO GARANTITO (EG) 
Coraz więcej młodych ludzi jest zainteresowanych udziałem w ini-
cjatywach, które pozwalają na odegranie ważnej roli: doświadczać 
na własnej skórze, móc przyczynić się bezpośrednio do rozwoju 
koncepcji, wdrożenia idei.
Aktywizm powinien być kreatywnym i oryginalnym doświadcze-
niem, znaczącym dla budowania relacji.
Spotykanie nowych osób w przyjaznym i stymulującym środowi-
sku to klucz do sukcesu.

BIROUL DE ADVOCACY PENTRU COMERȚUL ECHITABIL (FTAO)
Opracowaliśmy innowacyjne kursy szkoleniowe i z powodzeniem 
przekuliśmy kryzys Covid-19 w szansę, dzięki zrekrutowaniu więk-
szej liczby osób i przeprowadzeniu kursów po angielsku.

Szkolenie powinno być lepiej rozłożone. Zamiast kilku miesięcy po-
winno trwać przez kilka dni, np. na obozie letnim i z mniejszą liczbą 
godzin.
Nie wszystkie akcje pilotażowe dotyczyły naszych zwykłych akcji 
rzeczniczych, co było dobre, gdyż FTAO stworzyło nowe kanały ko-
munikacji i partnerstwa z oddolnymi jednostkami.
Danie szansy młodzieży na stworzenie akcji od podstaw jest bardzo 
czaso- i energochłonne; w przyszłości myślimy o przekazaniu już 
zaplanowanych akcji.

ASOCIAȚIA POLONEZĂ PENTRU COMERȚ ECHITABIL (PFTA)
Należałoby przeprowadzić dokładniejszą selekcję lub zwiększyć 
grupę docelową, aby uniknąć ryzyka zmniejszenia liczby młodych 
liderów w projekcie.
Należałoby zwrócić uwagę podczas rekrutacji liderów na ich wiek, 
poziom wykształcenia i determinację do udziału w projekcie, aby 
uniknąć sytuacji, w której młodzież rezygnuje, ze względu na koń-
czenie szkoły czy inne przewidywalne sytuacje.
Z powodu Covid-19 młodzież ma rosnącą niechęć do spotkań onli-
ne i zdecydowanie woli szkolenia stacjonarne.
Należy ostrożnie wybierać partnerów i być otwartym na pracę z 
jednostkami pozaszkolnymi, pracującymi z młodzieżą, która bierze 
udział w wydarzeniach z własnej woli, a nie z przymusu.
Istotne jest uświadomienie nauczycieli, że udział w projekcie daje 
im dodatkowe korzyści, tj. tytuł dla szkoły, certyfikat rozwoju zawo-
dowego, który mogą wykorzystać w swojej karierze i inne.
Zauważyliśmy duże dysproporcje w kompetencjach cyfrowych 
wśród młodzieży i nauczycieli.

PROJECT SCHOOL (PS)
Szkoła pilotażowa była okazją dla Project School do sprawdzenia 
naszej metodologii na młodszej niż zazwyczaj grupie. Był to proces 
zdobywania wiedzy, który zaangażował całą Project School jako ze-
spół, wykorzystując wspólnie różne umiejętności i doświadczenia.
Podczas trwania szkoły pilotażowej moglibyśmy mieć inny wybór 
restauracji i sugerowanych hoteli.
W przyszłości, zwiększymy swoją świadomośc i używanie termino-
logii inkluzywnej, dzięki szkoleniu z różnorodności międzykulturo-
wej.

Dzięki udziałowi w projekcie dowiedzieliśmy się więcej o zaangażo-
waniu młodzieży i skłoniliśmy się do refleksji jak możemy lepiej od-
powiadać na potrzeby uczenia się młodych ludzi.
Podsumowując, gotowość młodych liderów do doskonalenia spo-
łeczności wokół nich i wzięcia odpowiedzialności za wspólne akcje 
pilotażowe, dała nam duży zastrzyk energii.

Powyższe materiały zostały przedstawione 20 organizacjom spo-
łeczeństwa obywatelskiego i niektórym młodym liderom. Wnio-
ski wyciągnięte po warsztatach są następujące:
Młodzi ludzie z różnych krajów używają odmiennych aplikacji do 
komunikacji i mediów społecznościowych, a zmuszanie wszystkich 
do korzystania z tego samego jest bezużyteczne. Rozwiązaniem 
może być wyznaczenie spośród młodzieży 2 menadżerów komuni-
kacji na kraj: jeden do zbierania i rozpowszechniania informacji 
wśród krajowej grupy, a drugi do dzielenia się nimi na poziomie 
międzynarodowym z partnerami projektu.
Aby dotrzeć do młodych i ludzi i zaangażować ich, niezbędne jest 
nawiązanie współpracy z podobnie myślącym nauczycielem/edu-
katorem/mentorem: taka osoba byłaby ambasadorem organizacji 
obywatelskiej w środowisku młodych ludzi.
Regularność zwiększa poziom komunikacji: w przyszłości należy 
znaleźć trwałe rozwiązania upowszechniające akcje pilotażowe i 
wartości, które one niosą. Na przykład, po warsztatach o ziołach po-
wstała nowa społeczność na Facebooku. Gra karciana: młodzież, 
która ją stworzyła, chce przeprowadzić kampanię, aby ją rozpo-
wszechnić.
Poczucie przynależności: jeśli młodzi ludzie czują się częścią plano-
wania i wdrażania aktywności, zostaną “mikro-influencerami” udo-
stępniając je na swoich profilach w mediach społecznościowych, 
docierając do innych młodych osób i przekazując informacje pocz-
tą pantoflową wśród swoich społeczności. W ten sposób organiza-
cja społeczeństwa obywatelskiego może skutecznie dotrzeć do 
młodych ludzi poprzez młodych ludzi.
Szkolenie młodych ludzi działa, jeśli trenerzy wiedzą, że nie mogą 
ignorować świata, w którym panuje bieda i niezrównoważony roz-
wój, i którzy czują się nieswojo nic z tym nie robiąc. Ponadto, ukła-
danie programu szkolenia wspólnie z trenerami na zasadzie kon-
sensusu, budowanie relacji między trenerami i uczestnikami, 
zapewnia bardziej skuteczne uczestnictwo.
Najlepszą formą wsparcia młodzieży w aktywizowaniu się jest za-

2121

ASOCIAŢIA DE TINERI DIN ARDEAL (ATA)

EQUO GARANTITO (EG)

PROJECT SCHOOL (PS)

WNIOSKI I ZDOBYTE DOŚWIADCZENIA

FAIR TRADE ADVOCACY OFFICE (FTAO) 

POLSKIE STOWARZYSZENIE SPRAWIEDLIWEGO
HANDLU (PSSH) 

PAKIET NARZĘDZI EU-WISE OCENA, MONITOROWANIE MŁODYCH LIDERÓW



22

oferowanie im przestrzeni do spotkań, budowania społeczności, 
danie okazji do nauki i współdziałania oraz infrastruktury (kontakty, 
konto na twitterze, formaty spotkań etc.)
Młodzież potrzebuje feedbacku: szkoła pilotażowa powinna zawie-
rać ewaluację i ocenę sesji, burzę mózgów i sesje projektowe moty-
wujące do uczestnictwa. Należy mieć inkluzywne podejście oparte 
na uczestnictwie pozwalając młodzieży na wzięcie odpowiedzial-
ności za sprawy, które mają miejsce podczas takich wydarzeń; po-
winni móc powiązać swoje życie codzienne z projektem. Pozwoli to 
również przejść od opracowania do wykonania w praktyce akcji pi-
lotażowych. Niełatwo znaleźć osoby (organizatorów i uczestników) 

zainteresowanych rozwijaniem szkół pilotażowych na poziomie lo-
kalnym. Rozwiązanie może stanowić zorganizowanie sesji, podczas 
których osoby z obszarów miejskich i wiejskich mogą się spotykać i 
wymieniać doświadczeniami.
Szkoła ukierunkowana na zrównoważony rozwój - z ang. SOS, przy-
kład dobrej praktyki wart naśladowania, skierowany do szkół i 
uczniów. Ponadto, we Francji odbywają się festiwale ekologiczne, z 
podobnym celem i podejściem, należy to dokładniej przestudio-
wać. Należy zapewnić u młodzieży poczucie sensu tego, co robią: 
co do zaleceń, wyjaśnij kontekst i upewnij się, że młodzi rozumieją 
potencjalny wpływ zaleceń, które będą stosować.

Nauka poprzez działanie okazała się skuteczna, poczynając już od 
najmłodszych. Powinien powstać praktyczny przewodnik skiero-
wany do bardzo małych dzieci.
Zalecenia powinny być powiązane z codziennym życiem młodzieży, 
aby ułatwić ich zaakceptowanie i stosowanie.
Budowanie konsensusu wśród młodzieży działa lepiej poprzez so-
cjokrację: proszenie każdego o dodanie czegoś od siebie bez zmu-
szania do wyrażania zgody poprzez głosowanie.
Młodzi ludzie chcą być czynną częścią procesu, zatem warto zna-
leźć odpowiedni temat w celu zrozumienia go i zdobycia większej 
wiedzy.
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1. Szkoły i uczelnie powinny stworzyć możliwość spotkania i wy-
miany z politykami, “zinstytucjonalizować” spotkania z mło-
dzieżą (np. powiązania ze szkołą i uniwersytetami odnośnie 
różnych tematów zrównoważonego rozwoju, fair trade), aby 
zapewnić obustronną wymianę doświadczeń.

2. Cele Zrównoważonego Rozwoju, Sprawiedliwy Handel, slow 
food, jak i ruchy klimatyczne i na rzecz zrównoważonego roz-
woju mają w ostatnich latach trudności z przyciągnięciem 
młodych ludzi. To wyzwanie wymaga dużego nakładu czasu i 
pracy. Kluczową rolę w odwracaniu tej tendencji odgrywa 
edukacja: szkolenie i przekazywanie wiedzy w tych dziedzi-
nach od dzieciństwa może pomóc wychować świadomych 
obywateli, którzy mogą potem zostać aktywistami. Zatem 
dziedziny te powinny być nauczane w całej Unii, a nie tylko w 
niektórych krajach. I odwrotnie: nauczyciele potrzebują edu-
kacji o tych ruchach, aby sami mogli o nich uczyć: NGO i orga-
nizacje obywatelskie powinny odegrać tu swoją rolę.

3. Podczas decydowania o polityce wobec młodzieży, decydenci 
polityczni powinni przeprowadzić konsultacje z młodzieżą na 
poziomie krajowym i unijnym.

4. Decydenci polityczni powinni nie tylko wysłuchać zaleceń i 
petycji młodzieży, ale także sprawdzać ich wykonalność i 
przedsięwziąć odpowiednie środki do ich wdrożenie jeśli to 
możliwe.

5. Szkoły średnie powinny organizować szkolenia z zarządzania 
wydarzeniami dla młodzieży, która miałaby potem w praktyce 
wykorzystać zdobyta wiedzę poprzez “akcje pilotażowe”.

6. Spojrzenie młodzieży na zrównoważony rozwój zasadza się na 
zmianach klimatu, prawach człowieka i ubóstwie. Młodzi wi-
dzą katastrofy naturalne, susze, problemy z zaopatrzeniem w 
żywność, migracje, starają się wspierać slow fashion i wyrażają 
zrozumienie tych zjawisk, ale brakuje im perspektywy o ich 
długoterminowych skutkach. Szansą na rozwój w obecnych 
czasach może być większa grupa młodzieży prowadząca od-
dolne akcje pilotażowe, które przyczyniają się do zrównowa-
żonego rozwoju, a wsparcie mogą uzyskać od młodzieży i do-

rosłych ze swoich społeczności. 
7. Istnieje wiele narzędzi na poziomie unijnym, np. w ramach 

HREDD (dyrektywa o należytej staranności w poszanowaniu 
praw człowieka i środowiska), dyrektywa ws. wylesiania, zielo-
na taksonomia, ale powyższe rozwiązania są dalekie od punk-
tu widzenia młodzieży. Potrzeba więcej przyziemnych narzę-
dzi na poziomie lokalnym, jak np. nasz pakiet narzędzi, z 
konkretnymi przykładami, które pomogą młodzieży zrozu-
mieć i przybliżyć się do unijnych rozwiązań.

8. Skutki wojny na Ukrainie zniwelowały wszelkie wysiłki UE 
związane z odnawialnymi źródłami energii, redukcją CO2, 
gdyż prawie wszyscy z powrotem uciekają się do węgla. Możli-
wym kierunkiem jest zwrócenie się ku Brukseli, zaufanie poli-
tyce, globalnym decyzjom. Pierwszym krokiem może być ko-
rzystanie z narzędzi udostępnionych przez Parlament 
Europejski na swojej stronie i informowanie o nich szkół.

9. Instytucje powinny sprzyjać współdziałaniu organizacji go-
spodarki społecznej i solidarnościowej, które już zajęły się nie-
równościami społecznymi i zmianami klimatu, oraz organizacji 
młodzieżowych w celu pokonania różnicy pokoleniowej i zbu-
dowania mocniejszych wspólnych strategii: mogą stworzyć 
program wspierający tego typu partnerstwa, a także popierać 
takie konsorcja w zamówieniach publicznych.

10. Pojednanie z młodzieżą, która odeszła od polityki, jak wiele 
innych segmentów populacji, powinno zacząć się od wysłu-
chania jej potrzeb i propozycji, nawet tak praktycznych jak te 
związane z odpowiedzialna konsumpcją i produkcją, i włącze-
nie ich w ramy polityczne bez obawiania się innowacji.

11. Zalecamy większą wymianę między instytucjami i oddolnymi 
organizacjami, aby zwiększyć wzajemne zrozumienie i sku-
teczność w akcjach na rzecz zrównoważonego rozwoju.

12. Młodzi powinni być w centrum aktywności, czuć przestrzeń do 
wypowiedzi i moc do zmiany rzeczy, na których im zależy. Po-
winni też móc wziąć odpowiedzialność i wykazać się kreatyw-
nością w opracowywaniu lokalnych akcji i kampanii. Czasem 
czują sie ograniczani przez dorosłych, którzy mówią im, co 

mają robić, jakby nie ufali młodzieży co do działania i/lub kie-
rowania grupą. Młodzież potrzebuje także mieć możliwość 
popełniania błędów.

13. Zalecamy stosować metodę edutainment, kreatywność oraz 
oryginalność podczas prowadzenia szkoleń z młodzieżą, aby 
utrzymać ich zaangażowanie i motywację na wysokim pozio-
mie. 

14. Projekty, w których młodzi są bardziej oddani i zaangażowani, 
to takie, w których czują się częścią czegoś większego, częścią 
społeczności. Należy dać młodym cel, i pozwolić im stworzyć 
społeczność, która działa i pracuje dla tego samego celu. 

Poniżej znajdują się trzy kolejne, bardziej szczegółowe Zalecenia 
sformułowane przez młodych liderów podczas akcji pilotażowych:

Zalecenia Młodych Adwokatów Sprawiedliwego Handlu

Oświadczenie tekstylne dla małych i średnich firm

Niemieckie YFTA wniosek o stanowisko

Zalecenia względem szkolenia i umacniania młodzieży
do zostania adwokatami na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji
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https://fairtrade-advocacy.org/wp-content/uploads/2022/10/YFTA-Policy-Recommendations.pdf
https://fairtrade-advocacy.org/wp-content/uploads/2022/10/YFTA-Fashion-brands-Advocacy-Statement.pdf
https://fairtrade-advocacy.org/wp-content/uploads/2022/08/YFTA-Demand-Paper-Final.pdf
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