
Szkoły Fairtrade

Kampania w Wielkiej Brytanii
Kampania w naszej części Europy?



Szkoła Fairtrade
• Kampania Fairtrade Foundation (Wielka 

Brytania).

• Początkowo podobne akcje były prowadzone 
przez różne organizacje: People & Planet, 
SCIAF, CAFOD, Fairtrade Towns, 
Development Education Centres, itd.

• Wspólnie opracowały jednolity program, który 
działa obecnie.



Szkoła Fairtrade

• Pomaga młodzieży zrozumieć jak działa 
Sprawiedliwy Handel, system Fairtrade i 
jak sprawić by światowy handel sprzyjał 
krajom rozwijającym się.

• Są w niej wykorzystywane i sprzedawane 
produkty Fairtrade.

• Aktywnie promuje Fairtrade wśród 
uczniów i w lokalnej społeczności.



5 celów Szkoły Fairtrade

• Powstała grupa prowadząca kampanię.

• Władze szkoły przyjmują uchwałę popierającą 
Sprawiedliwy Handel.

• Produkty Fairtrade są wykorzystywane przez 
szkołę i sprzedawane na jej terenie.

• Dzieci w szkole uczą się o Sprawiedliwym 
Handlu.

• Uczniowie aktywnie promują Fairtrade.



5 celów Szkoły Fairtrade

• Powstała grupa prowadząca kampanię
– Min. 50% uczniowie
– Inni członkowie: nauczyciele, rodzice, lokalne 

osobistości, przedstawiciele władz lokalnych
– Spotykania min. raz w semestrze
– Jedna kontaktowa osoba, dorosły
– Opracowują plan działania



5 celów Szkoły Fairtrade

• Władze szkoły przyjmują uchwałę 
popierającą Sprawiedliwy Handel
– Zaakceptowana przez radę pedagogiczną i 

podpisana przez dyrektora szkoły
– Oficjalny dokument włączony w strategię 

rozwoju placówki
– Zawiera deklarację dążenia do spełnienia 5 

celów



5 celów Szkoły Fairtrade
• Produkty Fairtrade są wykorzystywane przez 

szkołę i sprzedawane na jej terenie
– Dołożono wszystkich starań, aby produkty Fairtrade 

były wykorzystywane podczas szkolnych imprez, w 
pokoju nauczycielskim, stołówce, na W-F

– Prowadzona jest ewidencja ilości i rodzaju 
zakupionych/sprzedanych produktów FT

– Szkoła stara się zwiększyć proporcję 
wykorzystywanych i sprzedawanych produktów 
Fairtrade

– Uczniowie zachęcają lokalne sklepy do sprzedaży 
Fairtrade



5 celów Szkoły Fairtrade

• Dzieci w szkole uczą się o Sprawiedliwym 
Handlu 
– Sprawiedliwy Handel jest tematem 

poruszanym przynajmniej na 3 przedmiotach i 
na 2 poziomach nauczania

– Informacje o FT są rozpowszechniane w 
gazetce szkolnej, na stronie internetowej, na 
apelach, itd.



5 celów Szkoły Fairtrade

• Uczniowie aktywnie promują Fairtrade
– Organizują wydarzenia i imprezy promujące 

Sprawiedliwy Handel w szkole min. Raz w 
semestrze

– Organizują wydarzenia i imprezy promujące 
Sprawiedliwy Handel poza szkołą 
przynajmniej raz w roku 

– Przynajmniej jedna akcja przypada na 
„Fairtrade Fortnight”



Jak uzyskać tytuł Szkoły Fairtrade

• Rejestracja online
• Zebranie grupy prowadzącej kampanię
• Wizja lokalna
• Działanie, aby osiągnąć 5 celów
• Upload dokumentacji
• Przesłanie wniosku
• Uzyskanie tytułu
• Odnawianie tytułu corocznie



Jak uzyskać tytuł Szkoły Fairtrade

• Wizja lokalna - „Jak bardzo Fairtrade jest 
Wasza szkoła?”
– Audyt (formularz wypełnia grupa prowadząca 

kampanię)
– Kwestionariusz (ankieta do przeprowadzenia 

z udziałem min. 10 uczniów)
• Sposób zbierania informacji
• Daje porównanie „przed” i „po”



Szkoły Fairtrade w naszej części Europy?

• Nacisk na działalność promocyjną i 
edukacyjną

• Standardy początkowe i standardy 
postępu

• System internetowy



Szkoły Fairtrade w naszej części Europy?

• Propozycje standardów początkowych:
– Grupa prowadząca kampanię
– Organizacja imprez i wydarzeń promujących 

Sprawiedliwy Handel raz na semestr, w tym 
raz w Dzień Sprawiedliwego Handlu

– Dostępność informacji nt. Sprawiedliwego 
Handlu i systemu Fairtrade

– Zajęcia na temat Sprawiedliwego Handlu



Szkoły Fairtrade w naszej części Europy?

• Propozycje standardów postępu:
– Akcje skierowane do społeczności lokalnej 

(rodzin uczniów, lokalnych władz, lokalnych 
przedsiębiorców)

– Dostępność produktów Fairtrade w szkole 
(sklepik, pokój nauczycielski, imprezy 
szkolne)



Jak dotąd…

• Polska Zielona Sieć od 2006 r. przeprowadziła 
300 zajęć w szkołach gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych, na których poruszano 
temat Sprawiedliwego Handlu.



Jak dotąd…

• Na podstawie tych doświadczeń PZS 
oprasowała i opublikowała przewodnik 
„Jak zostać szkołą 
przyjazną Fair Trade”.

• Przewodnik i plakat
trafił do kilkuset szkół.

• www.fairtrade.org.pl



Dziękujemy za uwagę!


