
Kampania:

„Miasto Przyjazne dla
Sprawiedliwego Handlu”

Produkty Sprawiedliwego Handlu dostępne w dobrych sklepach
i punktach gastronomicznych na terenie Jeleniej Góry

Materiał opracowany przez Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu (PSSH) w ramach projektu „Advocating together for EU Fair 

Trade Policies”, przy wsparciu �nansowym UE. Za treść materiałów odpowiada wyłącznie PSSH i nie może być ona postrzegana jako 

odzwierciedlenie o�cjalnego stanowiska Unii Europejskiej. więcej: www.sprawiedliwyhandel.pl

 www.jeleniagora.pl

Kontakt: jeleniagora@sprawiedliwyhandel.pl

Międzynarodowy znak certyfikacyjny FAIRTRADE jest niezależną gwarancją, że oznaczony nim produkt spełnia międzynarodowe standardy Sprawiedliwego Handlu, 
określone przez Fairtrade Labelling Organizations International (FLO). Bardzo istotne jest wsparcie ze strony konsumentów, którzy nabywają takie produkty. Pozwala to na 
poprawę warunków pracy i życia drobnych rolników i pracowników najemnych w krajach ubogiego Południa. Nabywcy zaś otrzymują produkty możliwie najwyższej jakości.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz www.fairtrade.net

szansa dla ubogich rolników
z Trzeciego Świata
ochrona środowiska naturalnego
smakowite, ekologiczne 
produkty spożywcze

Sprawiedliwy Handel



Deklaracja poparcia

Nazwisko i imi : ...........................................................................................................

Firma/organizacja: ...........................................................................................................

Adres: ...........................................................................................................

Strona internetowa: ...........................................................................................................

Adres e mail: ...........................................................................................................

Telefon: ...........................................................................................................

W imieniu naszej firmy/organizacji z przyjemno ci potwierdzam, e w ramach kampanii Miasto Przyjazne dla

Sprawiedliwego Handlu zobowi zujemy si do stosowania w codziennej praktyce i serwowania naszym go ciom

nast puj cych produktów Fair Trade:

 .....................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

...............................................................................................

Stosuj c te produkty, chcemy przyczyni si do wspierania drobnych wytwórców z krajów Globalnego Po udnia,

dla których Sprawiedliwy Handel jest szans utrzymania si z pracy w asnych r k i poprawy warunków ycia ich

rodzin oraz rozwoju lokalnych spo eczno ci.

Data i podpis .....................................................................................

Produkty Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade) to wyroby dostarczone na rynek przez

certyfikowane organizacje Sprawiedliwego Handlu (cz onków WFTO) lub np.

oznaczone znakiem !Fairtrade" na zasadach licencji udzielanej przez Fairtrade

International, co oznacza wype nienie przez producenta standardów

certyfikacyjnych tej organizacji.

Polska kampania Miasto Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu (miasta.fairtrade.org.pl), prowadzona przez Polskie

Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu i Fundacj  Koalicj Sprawiedliwego Handlu!, jest cz ci mi dzynarodowego

ruchu Fair Trade Towns, którego celem jest mobilizacja mieszka ców do dzia a na rzecz promowania Sprawiedliwego

Handlu i kszta towania odpowiedzialnych zachowa konsumenckich wspieraj cych zrównowa ony rozwój.


