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odzież Fairtrade
w twojej firmie

Wybór odzieży roboczej z certyfikowanej bawełny Fairtrade to świetny sposób, aby wzmocnić
pozytywny wizerunek firmy i wspierać drobnych rolników z krajów globalnego Południa.

zaangażowanie firmy

Korzyści dla firmy

Wspieranie rolników uprawiających bawełnę:
cena minimalna Fairtrade i premia Fairtrade na
projekty rozwojowe służące społecznościom
lokalnym

Wizerunek firmy działającej w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, która angażuje się
na rzecz sprawiedliwości społecznej, ochrony
środowiska i klimatu

Poszanowanie praw człowieka i praw pracowniczych: zakaz pracy dzieci, pracy przymusowej
i wszelkich form dyskryminacji

Fizyczna możliwość monitorowania łańcucha
dostaw aż do pola bawełny oraz zobowiązanie
do przestrzegania konwencji Międzynarodowej
Organizacji Pracy na wszystkich etapach
produkcji odzieży roboczej

Ochrona ludzi i środowiska: zakaz stosowania
genetycznie modyfikowanych nasion i niebezpiecznych
chemikaliów
oraz
obowiązek
stosowania odzieży ochronnej
Wkład w ochronę klimatu: oszczędne wykorzystywanie zasobów naturalnych, jak woda,
gleba, las, a także kontrolowane stosowanie
nawozów i dozwolonych środków ochrony roślin

Pozytywna komunikacja: publikowanie zdjęć
i historii producentów bawełny z krajów globalnego Południa
Budowa marki: wzmocnienie wizerunku firmy
jako atrakcyjnego pracodawcy i zaangażowanego interesariusza

Shailesh Patel, dyrektor techniczny
Rapar & Dhrangandhra Farmer Production Company
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„Producenci bawełny inwestują premię Fairtrade
w wiele ważnych projektów, jak systemy
magazynowania wody deszczowej, budowa dróg,
sadzenie drzew czy pomoce szkolne dla naszych
dzieci. To po prostu wspaniałe”.

1. Dla kogo?
Przykładowe branże, w których można używać
odzieży roboczej z bawełny Fairtrade:
gastronomia i usługi
handel detaliczny
produkcja
opieka zdrowotna i wellness
usługi komunalne

2. Pomoc w znalezieniu dostawcy
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Fairtrade Polska pomoże Twojej firmie w znalezieniu
odpowiednich dostawców odzieży roboczej z bawełny Fairtrade i wesprze w komunikacji z nimi.

3. Motywacja dla pracowników
Zaangażowany pracodawca wzmacnia pozytywną
identyfikację pracowników z przedsiębiorstwem.
Fairtrade Polska zapewnia bezpłatne materiały
informacyjne do użytku w biuletynach pracowniczych i na stronie internetowej.

4. Komunikacja zaangażowania w zrównoważony
rozwój
Dzięki obecności znaku Fairtrade na odzieży
roboczej klienci i inni interesariusze mają naoczny
dowód zaangażowania firmy w tworzenie lepszego
świata. Fairtrade Polska oferuje wsparcie przy tworzeniu materiałów komunikacyjnych i marketingowych na temat Fairtrade.

Zachęcamy do kontaktu:
Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego
Handlu” – Fairtrade Polska
ul. Sławkowska 12, 31-014 Kraków
e-mail: cotton@fairtrade.org.pl
tel. +48 607 888 082
www.fairtrade.org.pl

5. Dyplom uznania
Firma uzyskuje dyplom za zaangażowanie w poprawę sytuacji życiowej drobnych rolników i ich rodzin
oraz ochronę środowiska.
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