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1. Wstęp  

Prezentowany podręcznik pt.:  „Model rozwoju liderów młodzieżowych na rzecz 
sprawiedliwego handlu i edukacji” powstał w oparciu o  doświadczenia, efekty uczenia się, 
wymiany młodzieży oraz mobilności personelu w ramach projektu pn.: KAWA - współpraca 
na rzecz sprawiedliwego handlu i edukacji (COFFEE- cooperation for fair economy and 
education), finansowanego ze środków programu Erasmus+ w ramach Akcji 2 Współpraca 
na rzecz innowacji i wymiana dobrych praktyk - budowanie zdolności w dziedzinie 
młodzieży, który uzyskał dofinansowanie w 2018 r. Projekt COFFEE powstał w oparciu 
o współpracę międzynarodową w odpowiedzi na takie główne potrzeby jak: potrzeba 
aktywizacji zawodowej młodzieży w krajach partnerskich projektu, brak zidentyfikowanych 
dobrych praktyk w zakresie ekonomii społecznej opartych o współpracę międzynarodową, 
potrzeba angażowania młodzieży z różnych krajów na rzecz ekonomii społecznej 
i sprawiedliwego handlu, niski stopień umiędzynarodowienia grup młodzieżowych z krajów 
partnerskich, potrzeba umożliwienia skutecznej komunikacji w ruchu Kolpinga i budowania 
potencjału przedsiębiorczości społecznej. W odpowiedzi na opisane powyżej potrzeby 
powstała koncepcja projektu opierająca się o ideę partnerstwa strategicznego 
o innowacyjnym charakterze, w skład którego weszli przedstawiciele różnych sektorów:  

• sektor społeczny, ekonomii społecznej - Fundacja Dzieła Kolpinga (Polska), 
Kolping Mexico, Kolping Honduras, Kolping Romania  

• sektor prywatny - Langen Kaffee GmbH (Niemcy)  

• sektor publiczny - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej  Małopolski Instytut 
Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie (Polska) 

 

Połączenie potencjału różnych sektorów pomogło stworzyć grupę projektową 
doświadczoną w działaniach związanych z aktywizacją zawodową, rozwojem 
przedsiębiorczości, przestrzeganiem zasad sprawiedliwego handlu i tym samym wzmacniać 
rozwój lokalny i budować potencjał instytucjonalny organizacji pozarządowych w krajach 
partnerskich programu Erasmus+ takich jak Honduras, czy Meksyk. Idea projektu opierała 
się na wymianie doświadczeń i wiedzy w oparciu o dotychczasowe praktyki aktywizacji 
młodzieży w krajach partnerskich, uprawę kawy fair trade w Hondurasie i Meksyku, palenie 
i dystrybucję kawy fair trade w Europie oraz tworzenie miejsc pracy dla młodzieży w 
sektorze ekonomii społecznej ukierunkowanej na sprawiedliwy handel, na przykładzie 
kawy. Doświadczenie projektu, wymiana praktyk i wiedzy stały się podstawą do 
opracowania niniejszego podręcznika.  
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Celem podręcznika jest przedstawienie uniwersalnego zestawu narzędzi dla organizacji 
młodzieżowych, instytucji młodzieżowych, kadry młodzieżowej i liderów młodzieżowych, 
pomagających ocenić potencjał młodzieży, chcącej angażować się w działania związane                                   
z ekonomią społeczną i rozwojem inicjatyw na rzecz sprawiedliwego handlu. 
 
Podręcznik prezentuje następujące tematy: 

• Sprawiedliwy handel oraz ekonomia społeczna i solidarna (ESS) - idea, zasady, 
koncepcje, 

• Ekonomia społeczna i solidarna (ESS) oraz możliwości zatrudnienia młodzieży 
w ramach inicjatyw sprawiedliwego handlu, 

• Kluczowe kompetencje w aspekcie ekonomii społecznej, solidarnej 
i sprawiedliwego handlu, 

• Narzędzia oceny liderów młodzieżowych - narzędzie do oceny kompetencji 
kluczowych w aspekcie ekonomii społecznej i solidarnej oraz sprawiedliwego 
handlu, 

• Najlepsze praktyki w zakresie edukacji liderów młodzieży - opis  najlepszych 

praktyk w zakresie edukacji młodzieży w zakresie przedsiębiorczości społecznej 

i sprawiedliwego handlu. 
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2. Sprawiedliwy handel a ekonomia społeczna i solidarna  
Ekonomia społeczna i solidarna (ESS) to próba odpowiedzi na globalne problemy, takie jak 
niestabilność gospodarcza, zmiany klimatyczne, globalny kryzys zdrowotny i wynikająca               
z tego ogólnoświatowa niestabilność polityczna. ESS to próba opisania i wdrożenia 
alternatywnego paradygmatu rozwoju zorientowanego na Cele Zrównoważonego 
Rozwoju, zidentyfikowane przez ONZ w Agendzie 2030 która odpowiada na takie 
wyzwania, jak:  

• ubóstwo, wykluczenie społeczne, głód w wielu częściach świata, 
• susze, powodzie, zaburzenia ekosystemów, wymieranie gatunków, 

rozprzestrzenianie się inwazyjnych gatunków obcych, spadek jakości i 
różnorodności upraw na świecie, 

• rozprzestrzenianie się chorób, mutacje wirusów, niewystarczająca opieka 
zdrowotna, 

• niepowodzenia rządów, nadużycia władz publicznych, dyktatury i przejęcia 
władzy, fasadowe demokracje i łamanie praw człowieka. 

ESS to podejście alternatywne, które mierzy się z wyzwaniami i problemami w skali 
globalnej, o których pisze Międzynarodowa Organizacja Pracy: 

„ESS bazuje na przedsiębiorstwach i organizacjach (małych i średnich przedsiębiorstwach, 
spółdzielniach, towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych, stowarzyszeniach, fundacjach i 
przedsiębiorstwach społecznych), które wytwarzają towary, usługi i wiedzę odpowiadające 
konkretnym potrzebom społecznym, które poprzez dążenie do określonych celów społecznych 
i środowiskowych bardziej służą wspieraniu solidarności społecznej, niż ekonomiczny dochód i 
zysk ”1 

W ramach projektu KAWA - współpraca na rzecz sprawiedliwej gospodarki i edukacji, podczas 
spotkań, wymian młodzieży i kadry młodzieżowej dyskutowano na temat definicji i 
fenomenu ESS. Międzynarodowe spojrzenie uczestników i uczestniczek  z 5 krajów, 2 
kontynentów, 6 organizacji reprezentujących sektor publiczny, prywatny i społeczny, 
pozwoliło na kompleksową analizę międzykulturową. Analizując oficjalne definicje i 
globalne programy publiczne, uczestnicy i uczestniczki projektu COFFEE doszli do wniosku, 
że najważniejsze cechy ESS to: 

1 International Labour Organization, www.ilo.org  

http://www.ilo.org
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• oparta jest o etyczne wartości, 
• dba o rozwój osobisty każdej osoby w społeczności lokalnej, szanuje jej 

kompetencje, 
• opiera się o społeczne, kulturowe korzenie, szanuje lokalne wzorce kultury, dba 

o kultury rdzenne, 
• dba o klimat i lokalne ekosystemy, 
• koncentruje się na potrzebach i problemach społecznych, a nie tylko na 

komercjalizacji. 

Zasady, na których opiera się idea ESS, to: 

• Włączenie - w przeciwieństwie do wykluczenia  
• Szczodrobliwość - w przeciwieństwie do nadużywania 
• Społeczność i odpowiedzialność - w przeciwieństwie do egoizmu  
• Samowystarczalność ekonomiczna - w przeciwieństwie do nieumiarkowanego 

gromadzenia dóbr 

Wartości i zasady ESS, w konsekwencji odnoszą się do następujących elementów, które 
uczestnicy i uczestniczki projektu COFFEE uznali za podstawowe: 

Źródło: opracowanie własne 

W warunkach globalnych i  w obliczu globalnych wyzwań, międzynarodowa współpraca 
oparta na zasadach sprawiedliwego handlu, odpowiedzialności finansowej na rzecz 
drobnych producentów rolnych, producentów towarów i usług, rzemieślników, jak również 
zrównoważona konsumpcja, która ogranicza nadmiar i nadużycia i koncentruje się bardziej 
na rozwoju kultury niż rozwoju materialnym, są niezbędnymi warunkami współczesnej 
ekonomii społecznej i solidarnej.  

Według Fundacji „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” w Polsce: 

 „Sprawiedliwy handel to oddolny, międzynarodowy ruch społeczny dążący do poprawy 
warunków życia i rolnictwa małych producentów żywności i rękodzieła z globalnych krajów 
Południa. Dzięki temu biedni ludzie w Afryce, Azji i Oceanii, Ameryce Południowej, Ameryce 
Środkowej i na Karaibach mogą pracować w godnych warunkach i budować uczciwe stosunki 
handlowe z bogatszą częścią świata. Ruch ten tworzą organizacje pozarządowe, aktywiści, 
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wolontariusze i firmy przy współudziale konsumentów. Wybierając produkty sprawiedliwego 
handlu, konsumenci mogą mieć rzeczywisty wpływ na poprawę standardu życia 
najbiedniejszych społeczności” 2 

Z kolei Unia Europejska w swoich dokumentach podkreśla, że sprawiedliwy handel to: 
„stosunki handlowe, oparte na dialogu, przejrzystości i szacunku, które dążą do większej 
równości w handlu międzynarodowym. Przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, oferując 
lepsze warunki handlowe i zabezpieczając prawa zmarginalizowanych producentów                                    
i pracowników - zwłaszcza w krajach rozwijających się ”3 

Światowa Organizacja Sprawiedliwego Handlu łączy ze sprawiedliwym handlem takie 
niepodważalne zasady: 

Źródło: www.wfto.com 

W odniesieniu do wyżej zaprezentowanych definicji i koncepcji4 oraz na podstawie 

zidentyfikowanych dobrych praktyk w zakresie sprawiedliwego handlu, uczestnicy 

i uczestniczki projektu COFFEE podjęli próbę zidentyfikowania najważniejszych zasad 

sprawiedliwego handlu  i międzynarodowej współpracy handlowej: 

1. Cena za produkt powinna przynajmniej pokrywać koszty produkcji, brak zgody na 
rynkowe spekulacje i manipulowanie cenami, 

2. Godziwa zapłata drobnym producentom i ich pracownikom,  
3. Wspieranie rozwoju społeczności lokalnych, inwestowanie w działalność drobnych 

producentów, w infrastrukturę, ale także rozwój kompetencji,  
4. Budowanie długotrwałych, stabilnych partnerskich relacji handlowych, 
5. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie producentów dbających o lokalne 

ekosystemy,  
6. Szacunek dla kultury kraju partnerskiego, lokalnych wzorców kultury,  
7. Ochrona kultur rdzennych z różnych krajów i kontynentów,  
8. Ułatwienie dostępu do rynków światowych, drobnym producentom 
9. Podnoszenie świadomości konsumentów i promowanie odpowiedzialnej konsumpcji,  
10. Rozwijanie praktyk handlu bezpośredniego z jak najmniejszą liczbą pośredników w 

łańcuchu dostaw. 

2 „Sprawiedliwy handel w szkołach - jak promować”, Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu”, 
www.fairtrade.org.pl, Kraków 2014  

3 „Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic 
and Social Committee — Contributing to Sustainable Development: the role of Fair Trade and non-
governmental trade-related sustainability assurance schemes (COM(2009) 215 final, 5.5.2009) 
4 www.wfto.com 

http://www.wfto.com
http://www.fairtrade.org.pl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:52009DC0215
http://www.wfto.com
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Źródło: opracowanie własne 

Opierając się na tych wszystkich zasadach, uczestnicy i uczestniczki projektu COFFEE 
zgadzają się, że handel bezpośredni (direct trade) to nowe podejście do sprawiedliwego 
handlu. 

Należy podkreślić, że efekty uczenia się uczestników i uczestniczek projektu COFFEE, 
wszystkie wnioski i rekomendacje są wynikiem analizy globalnych relacji ekonomiczno-
handlowych na przykładzie uprawy, produkcji, palenia, sprzedaży i konsumpcji kawy, którą 
Rodziny Kolpinga w Ameryce Łacińskiej uprawiają a Rodziny Kolpinga w Europie 
dystrybuują i sprzedają. Kawa, obok takich produktów globalnych jak np. banany, kakao, 
herbata, cukier, bawełna, kwiaty to jeden z najważniejszych światowych produktów. 
Produkcja kawy może być dobrym przykładem globalnej ESS i produktu sprawiedliwego 
handlu, wartego analizy w aspekcie globalnego sprawiedliwego łańcucha dostaw. 

Globalny łańcuch dostaw w handlu bezpośrednim ESS obejmuje możliwie najmniej 

pośredników w celu zbudowania długotrwałych relacji między lokalnymi producentami a 

ich konsumentami na rynkach światowych. 

Relacja oparta jest na dwóch podstawowych zasadach: wysokiej jakości produktu oraz 

zaspokojeniu potrzeb konsumentów. W tej relacji producent zapewnia produkt wysokiej 

jakości, spełniający następujące wymagania: 

• jest zdrowy, bezpieczny i ma wysoką jakość (sprawiedliwy handel)  

• powstał przy poszanowaniu godnych warunków pracy (sprawiedliwy handel)  

• został stworzony z poszanowaniem środowiska naturalnego (sprawiedliwy handel)  

• został stworzony z poszanowaniem godności człowieka (sprawiedliwy handel)  

• zyski z jej sprzedaży idą na rozwój producentów, ich rodzin i społeczności lokalnych 
(odpowiedzialne fundusze) 

Odpowiedzialny konsument spełnia następujące warunki: 

• szanuje pracę producentów płacąc przyzwoitą cenę (cena pokrywa co najmniej koszty 
wytworzenia) (odpowiedzialne fundusze)  

• konsumuje odpowiedzialnie, tj. nie konsumuje nadmiernie (odpowiedzialna 
konsumpcja)  

• nie kupuje nadmiernie i nie marnuje (odpowiedzialna konsumpcja)  
• dzielić się produktem z innymi (odpowiedzialna konsumpcja) 

Kolpingowski model kawy w ramach sprawiedliwego handlu odpowiada tym zasadom: 
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W kolejnych rozdziałach poświęcimy się bardziej szczegółowym aspektom związanym                             
z produkcją i dystrybucją kawy fair trade, możliwościami pracy związanymi z tym sektorem 
oraz kompetencjami potrzebnymi do pracy w tym sektorze. 

3. Smak kawy - od rośliny do filiżanki  

Film o produkcji kawy znajdziesz  tu: 
 https://youtu.be/uqetZrFfXE0 
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4. Młodzież w sektorze fair trade  
4.1 Możliwości zawodowe młodzieży w sektorze ekonomii społecznej i fair 
trade  

 Sektor ESS i sprawiedliwego handlu stwarza w wymiarze globalnym  wiele możliwości 
zatrudnienia, dla młodych osób dorosłych, które wchodzą na rynek pracy, zarówno 
w krajach rozwiniętych jak i rozwijających się.  
Możliwości zatrudnieniowe młodzieży w branży produkcji i dystrybucji kawą fair trade 
prezentuje poniższy, przykładowy model Kolpinga:  

Źródło: opracowanie własne 
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DLACZEGO SEKTOR ESS I FAIR TRADE JEST PRZYJAZNY DLA MŁODZIEŻY?  

 Sektor ESS i sprawiedliwego handlu jest przyjazny dla młodzieży z różnych powodów: 

• wspiera cele społeczne, w tym kształcenie zawodowe młodzieży i aktywizację na 
rynku pracy 

• wspiera rozwój osobisty, w tym umiejętności społeczne i  budowanie potencjału 
młodzieży 

• tworzy miejsca pracy na różnych stanowiskach i oferuje różne możliwości 
zatrudnieniowe 

• oferuje możliwości pracy dla osób o różnym poziomie kompetencji i 
umiejętności, 

• oferuje rozwój kariery i awans z niższych stanowisk na stanowiska specjalistów 
i pracowników międzynarodowych  

• tworzy nowe zawody, np.: degustator kawy, innowator społeczny, menedżer e-
commerce, / sprzedawca, specjalista ds. komunikacji społecznej, które mogą być 
interesujące dla młodzieży 

• oferuje miejsca pracy, które kształtują postawy młodzieży w zakresie 
sprawiedliwości i odpowiedzialności, dają alternatywne spojrzenie na światowe 
rynki, pracę, czy wykształcenie  

• oferuje stanowiska wielozadaniowe, jest otwarty na media społecznościowe, 
komunikację IT i technologie IT 

 

4.2 Kompetencje kluczowe w kontekście ekonomii społecznej i solidarnej 
i sprawiedliwego handlu  

Kompetencje kluczowe to te, których współcześni ludzie potrzebują do rozwoju 
osobistego, zdolności do zatrudnienia, włączenia społecznego i aktywnego obywatelstwa 
w obliczu współczesnych wyzwań. Punktem wyjścia do wymiany doświadczeń i najlepszych 
praktyk w ramach wymian edukacyjnych młodzieży były w projekcie COFFEE zalecenia 
dotyczące Kluczowych kompetencji w uczeniu się przez całe życie opracowane przez Radę 
Unii Europejskiej. Model kompetencji kluczowych to połączenie wiedzy, umiejętności 
i postaw. 
 

WIEDZA - koncepcje, idee, fakty i liczby, które już istnieją i pomagają zrozumieć 
określony obszar tematyczny 
UMIEJĘTNOŚCI - umiejętność wykorzystania istniejącej wiedzy w procesie do 
osiągnięcia wskazanych celów i rezultatów 
POSTAWY - usposobienie i nastawienie do działania / reagowania na idee, osoby lub 
sytuacje 
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W odniesieniu do tego połączonego modelu kompetencji należy wskazać 8 kompetencji 
kluczowych: 

1 Council Recommendation of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning ST/9009/2018/INIT 

Źródło: opracowanie własne 

Rekomendacje podkreślają potrzebę rozwijania kompetencji kluczowych w obliczu 
globalnych wyzwań, edukacji globalnej i celów zrównoważonego rozwoju, co również było 
przedmiotem projektu COFFEE:  

„Cel 4.7 Celów Zrównoważonego Rozwoju podkreśla potrzebę zapewnienia wszystkim 

uczącym się zdobycia wiedzy i umiejętności potrzebnych do promowania zrównoważonego 

rozwoju, w tym między innymi poprzez edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju 

i zrównoważonego stylu życia, praw człowieka, równości płci, promowanie kultura pokoju 

i niestosowania przemocy, globalne obywatelstwo i uznanie dla różnorodności kulturowej 

oraz wkładu kultury w zrównoważony rozwój ”(1). Globalny program działań UNESCO 

w zakresie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju potwierdza, że edukacja na rzecz 

zrównoważonego rozwoju jest integralnym elementem wysokiej jakości edukacji i kluczowym 

czynnikiem umożliwiającym realizację wszystkich innych celów zrównoważonego rozwoju ” 1 
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KLUCZOWE KOMPETENCJE NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ i SOLIDARNEJ                                          
i SPRAWIEDLIWEGO HANDLU 

POROZUMIEWANIE 
SIĘ W JĘZYKU 
OJCZYSTYM  

Umiejętność czytania i pisania to umiejętność rozpoznawania, 
rozumienia, wyrażania, tworzenia i interpretowania pojęć, uczuć, 
faktów i opinii zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej, przy użyciu 
materiałów wizualnych, dźwiękowych / dźwiękowych i cyfrowych 
w różnych dyscyplinach i kontekstach. Oznacza to zdolność do 
skutecznego komunikowania się i łączenia się z innymi w 
odpowiedni i kreatywny sposób.  

ESS & FAIR TRADE 
KONTEKST  

Rozumienie pojęcia sprawiedliwego handlu, ekonomii społecznej 
i solidarnej, znajomość standardów i zasady sprawiedliwego handlu, 
ekonomii społecznej i solidarnej, identyfikowanie praktyk i 
projektów sprawiedliwego handlu, ekonomii społecznej i solidarnej, 
wydawanie opinii i komunikowanie się z innymi na temat 
sprawiedliwego handlu, ekonomii społecznej i solidarnej.  

SPODZIEWANE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

WIEDZA  •  rozumienie pojęcia „sprawiedliwego handlu” 
• znajomość standardów „sprawiedliwego handlu” 
• rozumienie koncepcji ESS 
• znajomość standardów, zasad, wartości ESS 
• znajomość pochodzenia produktów globalnych, produktów 

ze sprawiedliwego handlu, takich jak na przykład: kawa, 
kakao, herbata, banany, cukier, bawełna, kwiaty (kraje 
producenckie) 

• ogólna wiedza o stanie gospodarki krajów eksportujących 
i importujących globalne produkty 

• znajomość kosztów związanych z produkcją 
i przetwarzaniem globalnych produktów sprawiedliwego 
handlu (od producenta do klienta) 

• znajomość zasad odpowiedzialnej konsumpcji  

UMIEJĘTNOŚCI  
  

• umiejętności komunikowania się w mowie i piśmie w różnych 
sytuacjach globalnych 

• umiejętności dostosowania komunikacji do wymagań 
różnych sytuacji w globalnej współpracy 

• umiejętności rozróżniania i wykorzystywania różnych typów 
źródeł, wyszukiwania, gromadzenia i przetwarzania 
informacji, 

• umiejętności formułowania i wyrażania argumentów ustnych 
i pisemnych w przekonujący sposób, dostosowany do 
kontekstu  

• krytyczne myślenie i umiejętność oceny informacji i pracy 
z nimi 



16 

 

POSTAWY  
• skłonność do krytycznego i konstruktywnego dialogu 
• zainteresowanie interakcją społeczną 
• świadomość wpływu własnego języka na innych 
• używanie języka w pozytywny i społecznie odpowiedzialny 

sposób  

REKOMENDOWANE 
METODY UCZENIA  • czytanie literatury / materiałów 

• oglądanie filmów edukacyjnych, reportaży, materiałów 
• słuchanie materiałów edukacyjnych 
• dyskusja, dyskusja moderowana 
• szkolenie, coaching 
• panel dyskusyjny 
• analiza studium przypadku 
• debata 
• wizyty studyjne 
• eksperyment 
• wykład 
• odgrywanie ról  

PROFILE 
ZAWODOWE 
ZWIĄZANE Z TYMI 
KOMPETENCJAMI 
  

• lokalny producent (np. rolnik uprawiający drzewka kawowe) 
• technik rolnictwa 
• rozsadnik 
• pracownik sprzedaży kawy 
• pracownik kontroli jakości ziaren kawy 
• tester kawy odpowiadający za opis smaku kawy 
• menedżer sprzedaży 
• pracownik palarni 
• pracownik sklepu i kawiarni stacjonarnej 
• pracownik sprzedaży i dystrybucji 
• pracownik działu PR i marketing  
• sprzedawca międzynarodowy 
• specjalista w zakresie komunikacji społecznej 
• E-commerce menedżer 
• IT technik 
• Koordynator projektów z zakresu edukacji globalnej, 

sprawiedliwego handlu 
• trener, coach w zakresie sprawiedliwego handlu 
• fundraiser 
• koordynator, organizator wydarzeń specjalnych 
• innowator społeczny 
• dział księgowy  

DOBRE PRAKTYKI 
UCZENIA  

Kolacja zbrodni (patrz strona: ..) 
Dziennik „Moja filiżanka kawy” (patrz strona: ..) 
Dlaczego kawa pachnie pomarańczą? - wizyta studyjna (patrz strona:
…) 
Fair trade i siła młodych - warsztaty przyszłości (patrz strona: ..)   
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POROZUMIEWAN
IE SIĘ W JĘZYKU 
OBCYM  Umiejętność komunikowania się i dekodowania znaczeń w języku 

obcym. Ta kompetencja określa umiejętność właściwego i skutecznego 
posługiwania się różnymi językami w celu porozumiewania się. 
Szeroko podziela główne wymiary umiejętności czytania i pisania: 
opiera się na umiejętności rozumienia, wyrażania i interpretowania 
pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii zarówno w formie ustnej, jak i 
pisemnej (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie) w odpowiednim 
zakresie kontekstów społecznych i kulturowych zgodnie z własnymi 
pragnieniami lub potrzebami. Kompetencje językowe obejmują wymiar 
historyczny i kompetencje międzykulturowe.  

FAIR TRADE & SSE 
KONTEKST Umiejętność posługiwania się językami obcymi w celu nawiązania 

efektywnej współpracy międzynarodowej, która koncentruje się na 
celach globalnych. ESS i sprawiedliwy handel w powiązaniu z celami 
globalnymi wymagają międzynarodowych projektów, działań, handlu, 
kontaktów, stosunków międzynarodowych między producentami a 
podmiotami ekonomii społecznej i konsumentami.  

SPODZIEWANE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

WIEDZA  

• komunikatywna znajomość języka obcego jako narzędzia 
komunikacji międzynarodowej 

• znajomość faktów i postaci społecznych, ekonomicznych, 
demograficznych i kulturowych kraju współpracy 

• znajomość międzynarodowych danych związanych z Celami 
Zrównoważonego Rozwoju UNDP 2030 

• znajomość przepisów i współpracy w zakresie handlu 
międzynarodowego   

UMIEJĘTNOŚCI    
• umiejętność pracy w międzynarodowej grupie 
• umiejętność analizy faktów i danych w języku obcym oraz 

wyciągania wniosków 
• umiejętność tworzenia rzetelnych informacji w języku obcym, 

opiniowania, prowadzenia dyskusji 
• umiejętność przetwarzania informacji w języku obcym 
• umiejętność czerpania inspiracji z rozwiązań z kraju 

współpracy i przenoszenia ich do własnego kraju 

POSTAWY    
• otwartość na współpracę międzynarodową 
• szacunek dla innych kultur, wzorców życia lokalnego 
• docenienie różnorodności kulturowej 
• zainteresowanie i ciekawość różnymi językami i komunikacją 

międzykulturową 
• szacunek dla indywidualnego profilu językowego każdej 

osoby 
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REKOMENDOWANE 
METODY UCZENIA  • kursy języków obcych 

• aplikacje on-line wspomagają rozwój znajomości języków 
obcych 

• międzynarodowe interakcje w mediach społecznościowych 
• czytanie literatury / materiałów w języku obcym 
• oglądanie filmów edukacyjnych, reportaży, materiałów w 

języku obcym 
• słuchanie materiałów edukacyjnych w języku obcym 
• dyskusja, moderowanie dyskusji w języku obcym 
• międzynarodowe wizyty studyjne 
• międzynarodowe seminaria internetowe 
• konferencje międzynarodowe 
• prezentacje międzynarodowe 

PROFILE 

ZAWODOWE 

ZWIĄZANE Z TYMI 

KOMPETENCJAMI 

  

• menedżer sprzedaży 
•  pracownik działu PR i marketingu 
• sprzedawca międzynarodowy 
• specjalista ds. komunikacji społecznej 
• E-commerce menedżer 
• Technik IT 
• Koordynator projektów sprawiedliwego handlu i edukacji 

globalnej 
• fundraiser 
• innowator społeczny 

DOBRE PRAKTYKI 
UCZENIA  

Dziennik „Moja filiżanka kawy” (patrz strona: ..) 
Dlaczego kawa pachnie pomarańczą? - wizyta studyjna (patrz strona:
…) 

KOMPETENCJE 
MATEMATYCZNE I 
NAUKOWO- 
TECHNICZNE  

Kompetencje matematyczne to zdolność do rozwijania i stosowania 
matematycznego myślenia i wglądu w celu rozwiązywania szeregu 
problemów występujących w codziennych sytuacjach. Opierając się 
na solidnym opanowaniu umiejętności liczenia, nacisk kładzie się na 
proces i aktywność, a także na wiedzę. Kompetencje matematyczne 
obejmują w różnym stopniu zdolność i chęć korzystania z 
matematycznych sposobów myślenia i prezentacji (wzory, modele, 
konstrukty, wykresy, tabele) 
 

Kompetencje naukowe odnoszą się do zdolności i chęci wyjaśniania 
świata przyrody poprzez wykorzystanie posiadanej wiedzy i 
zastosowanej metodologii, w tym obserwacji i eksperymentów, w 
celu zidentyfikowania pytań i wyciągnięcia wniosków opartych na 
dowodach. Kompetencje techniczne i inżynieryjne to zastosowanie 
tej wiedzy i metodologii w odpowiedzi na postrzegane ludzkie 
problemy lub potrzeby. Kompetencje naukowe, techniczne i 
inżynieryjne obejmują zrozumienie zmian spowodowanych 
działalnością człowieka i jego odpowiedzialnością jako obywatela  
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ESS & FAIR TRADE 
KONTEKST  

Umiejętność rozwijania i stosowania matematycznego myślenia i 
wglądu w celu rozwiązywania szeregu problemów w codziennych 
sytuacjach w sprawiedliwym handlu i sektorze ESS, od lokalnego 
producenta, który musi obliczyć koszty produkcji, obliczyć plon i 
jakość plonów, oszacować ceny swojego produktu itp. po podmioty 
ekonomii społecznej, które łączą producentów z konsumentami na 
rynku globalnym, wykorzystując matematyczne sposoby myślenia i 
prezentacji (wzory, modele, konstrukty, wykresy, wykresy). 
 
Kompetencje z zakresu nauk przyrodniczych i technologii są również 

niezbędne dla tego sektora, zarówno wśród drobnych 

producentów, jak i międzynarodowych menedżerów, aż po 

konsumentów. W obliczu zmian klimatycznych i skutków zmian 

klimatycznych, wpływ na lokalne uprawy, producenci 

wykorzystujący wiedzę przyrodniczą, obserwacje, eksperymenty 

mogą rozwiązywać problemy z uprawami, zwalczać gatunki 

inwazyjne, chronić lokalny ekosystem. Środowisko naukowe i 

międzynarodowe może testować, wprowadzać nowe technologie w 

rolnictwie przyjaznym naturze, nowe technologie i innowacje w 

handlu międzynarodowym, szukać skuteczniejszych rozwiązań niż 

dotychczasowe oraz chronić przyrodę i ekosystemy. 

SPODZIEWANE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

WIEDZA 
• podstawowa wiedza matematyczna - znajomość wag i miar, 

liczb i struktur, podstawowych operacji i podstawowych 
prezentacji matematycznych, 

• rozumienie terminów i pojęć matematycznych oraz 
świadomość pytań, na które matematyka może udzielić 
odpowiedzi 

• podstawowa wiedza przyrodnicza, zwłaszcza z zakresu 
klimatu, zmian klimatycznych i skutków zmian klimatycznych 

• znajomość przyrody w zakresie zależności globalnych 
• znajomość lokalnych ekosystemów 
• znajomość gatunków inwazyjnych niszczących lokalny 

ekosystem, uprawy rolne 
• znajomość technik uprawy rolniczej 
• znajomość sposobów zwalczania gatunków inwazyjnych i 

ochrony lokalnych ekosystemów 
• znajomość nowych technologii wspierających handel 

międzynarodowy  

UMIEJĘTNOŚCI  
• umiejętności stosowania podstawowych zasad i procesów 

matematycznych w codziennych sytuacjach w pracy (np. 
codzienne sprawy finansowe) oraz śledzenia i oceny 
argumentacji 

• umiejętność rozumowania matematycznego, rozumienia 
dowodów matematycznych i komunikowania się w języku 
matematycznym oraz korzystania z odpowiednich pomocy, w 
tym danych statystycznych i wykresów 
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UMIEJĘTNOŚCI  
• zrozumienie procesu badania poprzez określone 

metodologie, w tym obserwacje i kontrolowane 
eksperymenty 

• umiejętność wyciągania wniosków z obserwacji 
• umiejętności krytycznego myślenia 
• umiejętność łączenia wiedzy z różnych dziedzin 
• umiejętność posługiwania się logicznym i racjonalnym 

myśleniem w celu weryfikacji hipotezy oraz gotowość do 
odrzucenia własnych przekonań, gdy zaprzeczają one nowym 
odkryciom eksperymentalnym 

• umiejętność posługiwania się narzędziami i maszynami 
technologicznymi oraz danymi naukowymi w celu osiągnięcia 
celu lub podjęcia decyzji lub wniosku opartego na dowodach 

• umiejętność identyfikowania innowacji i przenoszenia ich do 

POSTAWY  • chęć szukania przyczyn zjawisk i oceny ich słuszności 
• postawa krytycznego uznania i ciekawości, troska o kwestie 

etyczne oraz wsparcie zarówno dla bezpieczeństwa, jak i 
zrównoważonego rozwoju środowiska 

• szacunek dla przyrody i środowiska 
• otwartość na naukę i aktualizację wiedzy 
• otwartość na innowacje i wprowadzanie zmian 

REKOMENDOWANE 
METODY UCZENIA  

• obserwacja 
• eksperyment 
• wizyty studyjne  
• analiza studium przypadku 
• coaching 
• burza mózgów 
• Analiza SWOT 
• analiza dokumentów, analiza błędów 
• staż 

PROFILE 
ZAWODOWE 
ZWIĄZANE Z TYMI 
KOMPETENCJAMI  

• lokalny producent (np. rolnik uprawiający drzewka kawowe) 
• technik rolnictwa 
• rozsadnik 
• pracownik sprzedaży kawy 
• pracownik kontroli jakości ziaren kawy 
• tester kawy odpowiadający za opis smaku kawy 
• menedżer sprzedaży 
• pracownik palarni 
• pracownik sklepu i kawiarni stacjonarnej 
• pracownik sprzedaży i dystrybucji 
• pracownik działu PR i marketing 
• sprzedawca międzynarodowy 
• specjalista w zakresie komunikacji społecznej 
• E-commerce menedżer 
• IT technik 
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PROFILE 
ZAWODOWE 
ZWIĄZANE Z TYMI 
KOMPETENCJAMI  
  

• Koordynator projektów z zakresu edukacji globalnej, 
sprawiedliwego handlu 

• trener, coach w zakresie sprawiedliwego handlu 
• fundraiser 
• koordynator, organizator wydarzeń specjalnych 
• innowator społeczny 
• dział księgowy  

DOBRE PRAKTYKI 
UCZENIA  

Dziennik „Moja filiżanka kawy” (patrz strona: ..) 
Dlaczego kawa pachnie pomarańczą? - wizyta studyjna (patrz strona: 
..) 
Szczekające psy - jak zidentyfikować partnerów do współpracy? 
(analiza interesariuszy) (patrz strona: ..) 
Fair trade i siła młodych - warsztaty przyszłości (patrz strona: ..) 

KOMPETENCJE 
CYFROWE  

Kompetencje cyfrowe obejmują pewne, krytyczne i odpowiedzialne 
korzystanie z technologii cyfrowych oraz zaangażowanie ich w 
uczeniu się, pracy i uczestnictwie w życiu społecznym. Obejmuje 
umiejętność korzystania z informacji i danych, komunikację i 
współpracę, umiejętność korzystania z mediów, tworzenie treści 
cyfrowych (w tym programowanie), bezpieczeństwo (w tym 
dobrostan cyfrowy i kompetencje związane z cyber-
bezpieczeństwem), kwestie związane z własnością intelektualną, 
rozwiązywanie problemów i krytyczne myślenie.  

ESS & FAIR TRADE 
KONTEKST  

Kompetencje cyfrowe w sektorach sprawiedliwego handlu i ESS 
wiążą się ze współpracą międzynarodową, pracą on-line, wymianą 
informacji, prowadzeniem handlu i sprzedażą produktów globalnych 
(e-commerce), ale także budowaniem świadomości społecznej 
związanej z koncepcjami sprawiedliwego handlu, odpowiedzialnej 
produkcji i konsumpcji wśród społeczeństw, korzystanie z mediów 
społecznościowych i komunikacji on-line, upowszechnianie wiedzy o 
poszanowaniu przyrody, ochronie środowiska, zmianach klimatu i 
skutkach zmian klimatycznych. 
Kompetencje cyfrowe obejmują 5 obszarów: 
• Umiejętność korzystania z informacji i danych 
• Komunikacja i współpraca 
• Tworzenie treści cyfrowych 
• Bezpieczeństwo i ochrona danych 
• Rozwiązywanie problemów 

SPODZIEWANE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

WIEDZA  znajomość podstawowych funkcji IT, korzystania z różnych 
urządzeń, oprogramowania i sieci 
znajomość mediów społecznościowych 
znajomość zasad i przepisów bezpieczeństwa cyfrowego 
wiedza o ochronie danych cyfrowych 
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UMIEJĘTNOŚCI  • umiejętność używania, uzyskiwania dostępu, filtrowania, 
oceniania, tworzenia, programowania i udostępniania treści 
cyfrowych 

•  umiejętność korzystania z technologii cyfrowych w celu 
wspierania aktywnego obywatelstwa i integracji społecznej, 
współpracy z innymi oraz kreatywności w realizacji celów 
osobistych, społecznych lub komercyjnych 

• umiejętność zarządzania i ochrony informacji, treści, danych i 
tożsamości cyfrowych, a także rozpoznawania i efektywnego 
korzystania z oprogramowania, urządzeń, 

• umiejętność rozwiązywania problemów technicznych 
• umiejętność tworzenia treści cyfrowych 
• umiejętność angażowania ludzi do celów społecznych przy 

użyciu nowych technologii 
• umiejętność komunikacji i współpracy z wykorzystaniem 

narzędzi informatycznych 

POSTAWY  • refleksyjne i krytyczne, a jednocześnie ciekawe, otwarte 
i perspektywiczne podejście do rozwoju cyfrowego 

• etyczne, bezpieczne i odpowiedzialne podejście do 
korzystania z narzędzi informatycznych 

REKOMENDOWANE 
METODY UCZENIA  

• e-learning 
• blended learning (nauczanie mieszane) 
• gry symulacyjne  
• analiza studium przypadku 
• coaching 
• seminaria internetowe 
• praktyki 
• kursy 
• rozwiązywanie problemów IT 
• prezentacje cyfrowe 
• tworzenie treści cyfrowych 

PROFILE 
ZAWODOWE 
ZWIĄZANE Z TYMI 
KOMPETENCJAMI   

• lokalny producent (np. rolnik uprawiający drzewka kawowe) 

• technik rolnictwa 

• rozsadnik 

• pracownik sprzedaży kawy 

• pracownik kontroli jakości ziaren kawy 

• tester kawy odpowiadający za opis smaku kawy 

• menedżer sprzedaży 

• pracownik palarni 
• pracownik sklepu i kawiarni stacjonarnej 
• pracownik sprzedaży i dystrybucji 
• pracownik działu PR i marketing 

• sprzedawca międzynarodowy 

• specjalista w zakresie komunikacji społecznej 
• E-commerce menedżer 
• IT technik 
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PROFILE 
ZAWODOWE 
ZWIĄZANE Z TYMI 
KOMPETENCJAMI   
  

• Koordynator projektów z zakresu edukacji globalnej, 
sprawiedliwego handlu 

• trener, coach w zakresie sprawiedliwego handlu 

• fundraiser 

• koordynator, organizator wydarzeń specjalnych 

• innowator społeczny 

• księgowy   

BEST LEARNING 
PRACTICIES 

Dziennik „Moja filiżanka kawy” (patrz strona: ..) 
 
   

KOMPETENCJE 
OSOBISTE, 
SPOŁECZNE I 
UMIEJĘTNOŚĆ 
UCZENIA SIĘ  

Kompetencje osobiste, społeczne i umiejętność uczenia się to 
zdolność do refleksji nad sobą, efektywnego zarządzania czasem i 
informacjami, konstruktywnej pracy z innymi,  zarządzania własną 
edukacją i karierą. Obejmuje umiejętność radzenia sobie z 
niepewnością i złożonością uczenia się, wspierania dobrego 
samopoczucia fizycznego i emocjonalnego, utrzymania zdrowia 
fizycznego i psychicznego oraz prowadzenia świadomego zdrowia, 
zorientowanego na przyszłość życia, empatii i zarządzania 
konfliktami  

ESS & FAIR TRADE 
KONTEKST  

Kompetencje osobiste, społeczne i umiejętność uczenia się w 
sektorach sprawiedliwego handlu i ESS są związane z umiejętnością 
refleksji nad sobą w kontekście życia lokalnego i globalnych 
zależności, a także rozumienia globalnych relacji. Jest to 
umiejętność osobistego, społecznego i ekonomicznego zrozumienia 
globalnych zależności oraz zrozumienia, w jaki sposób codzienne 
wybory konsumenckie i zawodowe wpływają na życie i rynek pracy 
w krajach rozwijających się. To umiejętność pozyskiwania informacji 
z różnych źródeł i poziomów, analizowania ich i wyciągania 
wniosków zarówno w kontekście lokalnych jak i globalnych 
konsekwencji, to zarządzanie różnicami czasowymi we współpracy 
międzynarodowej, uczenie się i aktualizowanie wiedzy w wymiarze 
lokalnym i globalnym, to zrozumienie przyczyn globalnych 
konfliktów, globalnych problemów.  

SPODZIEWANE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

WIEDZA • rozumienie kodeksów postępowania i zasad komunikacji 
ogólnie przyjętych w różnych społeczeństwach, krajach i 
środowiskach 

• znajomość różnych rodzajów uczenia się i zrozumienie, który 
z nich jest osobiście najlepszy 

• wiedza o globalnych problemach, celach, zależnościach 
• wiedza na temat warunków życia w różnych krajach 
• wiedza na temat zdrowego stylu życia 
• wiedza na temat partycypacji społecznej 
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UMIEJĘTNOŚCI • umiejętność rozpoznania własnych zdolności 
• umiejętność radzenia sobie ze złożonością, krytycznej refleksji 

i podejmowania decyzji 
• umiejętność uczenia się i pracy zarówno w grupie, jak i 

indywidualnie 
• umiejętność uczenia się, oceniania i dzielenia się wiedzą 
• umiejętność szukania wsparcia w razie potrzeby 
• umiejętność zarządzania własną karierą i interakcjami 

społecznymi 
• zdolność do bycia odpornym i radzenia sobie z niepewnością i 

stresem 
• umiejętność konstruktywnej komunikacji w różnych 

środowiskach, współpracy w zespołach i negocjacji. 
• umiejętność rozumienia różnych punktów widzenia, 
• zdolność do tworzenia pewności siebie i odczuwania empatii 

POSTAWY • otwartość i tolerancja 
• postawa współpracy 
• szanowanie innych i ich potrzeb 
• gotowość do kompromisu 
• chęć zastosowania wcześniejszej nauki i doświadczeń 

życiowych 

REKOMENDOWANE 
METODY UCZENIA 

• czytanie literatury / materiałów 
• oglądanie filmów edukacyjnych, reportaży, materiałów 
• słuchanie materiałów edukacyjnych 
• dyskusja, dyskusja moderowana 
• szkolenia, coaching 
• panel dyskusyjny 
• analiza studium przypadku 
• debata 
• wizyty studyjne 
• eksperyment 
• wykład 
• odgrywanie ról 
• praca w grupach 

PROFILE 
ZAWODOWE 
ZWIĄZANE Z TYMI 
KOMPETENCJAMI   

• lokalny producent (np. rolnik uprawiający drzewka kawowe) 
• technik rolnictwa 
• rozsadnik 
• pracownik sprzedaży kawy 
• pracownik kontroli jakości ziaren kawy 
• tester kawy odpowiadający za opis smaku kawy 
• menedżer sprzedaży 
• pracownik palarni 
• pracownik sklepu i kawiarni stacjonarnej 
• pracownik sprzedaży i dystrybucji 
• pracownik działu PR i marketing  
• sprzedawca międzynarodowy 
• specjalista w zakresie komunikacji społecznej 
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PROFILE 
ZAWODOWE 
ZWIĄZANE Z TYMI 
KOMPETENCJAMI   

•  E-commerce menedżer 
• IT technik 
• koordynator projektów z zakresu edukacji globalnej, 

sprawiedliwego handlu 
• trener, coach w zakresie sprawiedliwego handlu 
• fundraiser 
• koordynator, organizator wydarzeń specjalnych 
• innowator społeczny 
• dział księgowy   

DOBRE PRAKTYKI 
UCZENIA  

Dziennik „Moja filiżanka kawy” (patrz strona: ..) 
Dlaczego kawa pachnie pomarańczą? - wizyta studyjna (patrz strona: 
..) 
Szczekające psy - jak zidentyfikować partnerów do współpracy? 
(analiza interesariuszy) (patrz strona: ..) 
Fair trade i siła młodych - warsztaty przyszłości (patrz strona: ..) 
 

  

KOMPETENCJE 
OBYWATELSKIE 

Kompetencje obywatelskie to zdolność do działania jako 
odpowiedzialni obywatele i pełnego uczestnictwa w życiu 
obywatelskim i społecznym, w oparciu o zrozumienie społecznych, 
ekonomicznych, prawnych i politycznych koncepcji i struktur, a 
także globalnego rozwoju i zrównoważonego rozwoju 
  

ESS & FAIR TRADE 

KONTEKST 

Kompetencje obywatelskie w sektorach sprawiedliwego handlu i 
ESS są związane ze zdolnością do poszanowania praw człowieka, 
wartości demokratycznych, promowania godności i solidarności jako 
podstawowych, niezbywalnych praw każdego człowieka na świecie, 
niezależnie od tego, gdzie mieszka. 
To rozumienie globalnych relacji i dokonywanie wyborów 
dotyczących życia codziennego zgodnie z wartościami 
demokratycznymi i ochroną praw człowieka. To także 
odpowiedzialność za siebie i innych, także tych, którzy mieszkają w 
odległych krajach. 
Gotowość do obrony praw osób i społeczności znajdujących się w 
trudnej sytuacji, wykluczonych, znajdujących się w niekorzystnej 
sytuacji, gotowość do zarządzania zasobami w sposób zapewniający 
poszanowanie środowiska i klimatu, promowanie dostępu do 
edukacji dzieci, młodzieży, dorosłych, promowanie praw socjalnych i 
ochrony zdrowia. 
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SPODZIEWANE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

WIEDZA 
• znajomość i zrozumienie demokratycznych wartości, praw i 

obowiązków obywatela w systemie demokratycznym 
• znajomość i zrozumienie systemu praw człowieka 
•  wiedza o zależnościach globalnych 
• wiedza o warunkach życia w różnych krajach świata 
• znajomość współczesnych wydarzeń, a także krytyczne 

rozumienie głównych wydarzeń w historii kraju, Europy i 
świata 

• wiedza o zmianach klimatycznych i ich wpływie na system 
demokratyczny i prawa człowieka na całym świecie 

  

UMIEJĘTNOŚCI • zdolność do efektywnego angażowania się w sprawy 
publiczne 

• krytyczne myślenie i umiejętności rozwiązywania problemów 
• umiejętności rozwijania argumentów i konstruktywnego 

udziału w działaniach społeczności 
• umiejętność podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach, 

od lokalnego i krajowego po europejski i międzynarodowy 
• umiejętność krytycznego rozumienia tradycyjnych i nowych 

mediów oraz interakcji z nimi 
• umiejętność zrozumienia roli i funkcji mediów w 

społeczeństwach demokratycznych 
  

POSTAWY • poszanowanie praw człowieka 
• chęć uczestniczenia w demokratycznym procesie decyzyjnym 
• wspieranie różnorodności społecznej i kulturowej, równości 

płci i spójności społecznej, zrównoważonego stylu życia, 
promocji kultury pokoju i niestosowania przemocy oraz 
odpowiedzialności za środowisko 

  

PROFILE 
ZAWODOWE 
ZWIĄZANE Z TYMI 
KOMPETENCJAMI  

• lokalny producent (np. rolnik uprawiający drzewka kawowe) 
• technik rolnictwa 
• rozsadnik 
• pracownik sprzedaży kawy 
• pracownik kontroli jakości ziaren kawy 
• tester kawy odpowiadający za opis smaku kawy 
• menedżer sprzedaży 
• pracownik palarni 
• pracownik sklepu i kawiarni stacjonarnej 
• pracownik sprzedaży i dystrybucji 
• pracownik działu PR i marketing 
• sprzedawca międzynarodowy 
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PROFILE 
ZAWODOWE 
ZWIĄZANE Z TYMI 
KOMPETENCJAMI   

• specjalista w zakresie komunikacji społecznej 
• E-commerce menedżer 
• IT technik 
• koordynator projektów z zakresu edukacji globalnej, 

sprawiedliwego handlu 
• trener, coach w zakresie sprawiedliwego handlu 
• fundraiser 
• koordynator, organizator wydarzeń specjalnych 
• innowator społeczny 
• dział księgowy 

DOBRE PRAKTYKI 
UCZENIA 

Dlaczego kawa pachnie pomarańczą? - wizyta studyjna (patrz strona: 
..) 
Szczekające psy - jak zidentyfikować partnerów do współpracy? 
(analiza interesariuszy) (patrz strona: ..) 
Fair trade i siła młodych - warsztaty przyszłości (patrz strona: ..) 
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PRZEDSIĘBIORCZOŚ
Ć 
  

Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości odnoszą się do 
zdolności wykorzystywania możliwości i pomysłów oraz 
przekształcania ich w wartości dla innych. Opiera się na 
kreatywności, krytycznym myśleniu i rozwiązywaniu problemów, 
podejmowaniu inicjatywy i wytrwałości oraz umiejętności 
współpracy w celu planowania i zarządzania projektami o wartości 
kulturowej, społecznej lub finansowej. 

ESS & FAIR TRADE 

KONTEKST 

Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości w sektorach 
sprawiedliwego handlu i ESS wiążą się z umiejętnością tworzenia 
pomysłów na projekty z zakresu działalności biznesowej i 
społecznej, które angażują ludzi, tworzą miejsca pracy i mają 
pozytywny wpływ na innych, dostarczając im nowe produkty i / lub 
usługi których potrzebują w życiu, to umiejętność zakładania mikro, 
małych firm, podmiotów ekonomii społecznej, spółdzielni 
socjalnych, umiejętność współpracy z innymi podmiotami, 
umiejętność współpracy międzynarodowej. To także otwartość i 
umiejętność inkubacji i wdrażania innowacji także w zakresie 
przedsiębiorczości i innowacji społecznych, to otwartość na 
innowacje, umiejętność generowania projektów przedsiębiorczych, 
które szanują prawa człowieka, wartości demokratyczne, a także 
środowisko i klimat. 

SPODZIEWANE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

WIEDZA 
• znajomość zarządzania cyklem projektu, myślenie projektowe 
• znajomość lokalnego i międzynarodowego prawa dot. 

przedsiębiorczości 
• znajomość zasad ekonomii i tworzenia biznesplanów 
• znajomość prawa pracy, praw i obowiązków pracowników 
• świadomość zasad etycznych i wyzwań zrównoważonego 

rozwoju oraz posiadanie samoświadomości własnych 
mocnych i słabych stron 

• znajomość standardów „sprawiedliwego handlu” 
• znajomość standardów, zasad, wartości ESS 
• znajomość pochodzenia produktów globalnych i 

sprawiedliwego handlu, takich jak na przykład: kawa, kakao, 
krzewy herbaty, banany, cukier, bawełna, kwiaty (kraje 
producenckie) 

• ogólna wiedza o stanie gospodarki krajów eksportujących i 
importujących 

• znajomość kosztów związanych z produkcją i dystrybucją 
globalnych produktów sprawiedliwego handlu (od 
producenta do klienta) 

• znajomość zasad odpowiedzialnej konsumpcji 

UMIEJĘTNOŚCI 
• umiejętność myślenia projektowego 
• umiejętność strategicznego myślenia 
• kreatywność 
• myślenie w celu rozwiązywania problemów 
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UMIEJĘTNOŚCI 
• umiejętność pracy zespołowej i samodzielnej pracy 
• zdolność do mobilizowania zasobów (ludzi i rzeczy) do 

podtrzymywania aktywności 
• umiejętność podejmowania decyzji finansowych dotyczących 

kosztów i jakości 
• umiejętność efektywnej komunikacji i negocjacji z innymi 
• umiejętność radzenia sobie z niepewnością i ryzykiem  

POSTAWY • poczucie inicjatywy i sprawczości, pro-aktywność 
• patrzenie w przyszłość 
• odwaga i wytrwałość w osiąganiu celów 
• chęć motywowania innych i docenianie ich pomysłów 
• empatia i troska o ludzi i świat, 
• odpowiedzialność 
• podejście etyczne 
•   

REKOMENDOWANE 
METODY UCZENIA 

• warsztaty projektowe 
• warsztaty strategiczne 
• wizyty studyjne 
• Analiza SWOT 
• gry strategiczne 
• analiza studium przypadku 
• warsztaty kreatywności 
• czytanie literatury / materiałów 
•  oglądanie filmów edukacyjnych, reportaży, materiałów 
• słuchanie materiałów edukacyjnych 
• szkolenia, coaching 
• praca w grupach 
• symulacje biznesowe 
  

PROFILE 
ZAWODOWE 
ZWIĄZANE Z TYMI 
KOMPETENCJAMI 

• lokalny producent (np. rolnik uprawiający drzewka kawy) 
• menedżer sprzedaży 
• sprzedawca międzynarodowy 
• E-commerce menedżer 
• koordynator projektów sprawiedliwego handlu i edukacji 

globalnej 
• fundraiser 

innowator społeczny 

  

DOBRE PRAKTYKI 
UCZENIA  Dziennik „Moja filiżanka kawy” (patrz strona: ..) 

Dlaczego kawa pachnie pomarańczą? - wizyta studyjna (patrz 
strona: ..) 
Szczekające psy - jak zidentyfikować partnerów do współpracy? 
(analiza interesariuszy) (patrz strona: ..) 
Fair trade i siła młodych - warsztaty przyszłości (patrz strona: ..) 
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ŚWIADOMOŚĆ I 
EKSPRESJA 
KULTURALNA 
  

Kompetencja w zakresie świadomości i ekspresji kulturowej 
obejmuje zrozumienie i szacunek dla tego, w jaki sposób idee i 
znaczenie są twórczo wyrażane i komunikowane w różnych 
kulturach oraz poprzez szereg sztuk i innych form kulturowych. 
Obejmuje zaangażowanie w rozumienie, rozwijanie i wyrażanie 
własnych pomysłów i poczucia miejsca lub roli w społeczeństwie na 
różne sposoby i w różnych kontekstach  

ESS & FAIR TRADE 

KONTEKST 

Kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturowej w 
sektorach sprawiedliwego handlu i ESS są związane ze 
zrozumieniem i poszanowaniem kultur lokalnych, w tym ze 
szczególną ochroną kultur rdzennych, jako źródeł pierwotnego 
znaczenia zachowania, ekspresji, systemów społecznych i 
przekonań. Ten wzajemny szacunek dla siebie i swojej kultury, to 
umiejętność komunikacji międzykulturowej, podejmowania decyzji 
we współpracy z poszanowaniem kultur lokalnych. To także 
umiejętność uczenia się o zasobach kulturowych, wykorzystywania 
osiągnięć kultury i dziedzictwa do tworzenia nowych pomysłów, 
innowacji i rozwijania własnej kreatywności.  

SPODZIEWANE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

WIEDZA • znajomość lokalnych, narodowych, regionalnych i globalnych 
kultur i form wyrazu, w tym języków, dziedzictwa, tradycji i 
produktów kulturowych 

• zrozumienie własnej tożsamości i dziedzictwa kulturowego w 
świecie różnorodności kulturowej 

• zrozumienie, w jaki sposób sztuka i inne formy kulturowe 
mogą być sposobem na postrzeganie i kształtowanie świata 

UMIEJĘTNOŚCI • zdolność do wyrażania emocji i tworzenia doświadczeń dzięki 
zaangażowaniu w kulturę i dziedzictwo 

• umiejętność identyfikowania i wykorzystywania możliwości 
do rozwoju osobistego, społecznego poprzez sztukę i inne 
formy kulturowe 

• umiejętność angażowania się w twórcze procesy, formy, 
zdarzenia 

• umiejętność inspirowania się kulturą rdzenną 
• umiejętność komunikacji międzykulturowej, podejmowania 

decyzji we współpracy z poszanowaniem kultur lokalnych 
• umiejętność uczenia się o zasobach kulturowych, 

wykorzystywania osiągnięć kultury i dziedzictwa do tworzenia 
nowych pomysłów, innowacji i rozwijania własnej 
kreatywności  

POSTAWY • szacunek dla różnorodności kulturowej, lokalnej kultury i 
wzorców 

• etyczne i odpowiedzialne podejście do własności 
intelektualnej i kulturowej 

• ciekawość świata,otwartość na wyobrażanie sobie nowych 
możliwości 

• chęć uczestniczenia w doświadczeniach kulturowych  
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REKOMENDOWANE 
METODY UCZENIA 

• czytanie literatury / materiałów 
•  oglądanie filmów edukacyjnych, reportaży, materiałów 
• słuchanie materiałów edukacyjnych 
• odgrywanie ról 
• wizyty studyjne poświęcone kulturze i dziedzictwie 
• wydarzenia międzykulturowe 
• udział w wydarzeniach kulturalnych 
• warsztat kreatywności 
• questy 
• szkolenia kulturalne, kursy 
• żywe obrazy - prezentacja na żywo dzieła sztuki 
•  lista 7 cudów społeczności lokalnej - grupy robocze 
  

PROFILE 

ZAWODOWE 

ZWIĄZANE Z TYMI 

KOMPETENCJAMI 

• lokalny producent (np. rolnik uprawiający drzewka kawowe) 
• technik rolnictwa 
• rozsadnik 
• pracownik sprzedaży kawy 
• pracownik kontroli jakości ziaren kawy 
• tester kawy odpowiadający za opis smaku kawy 
• menedżer sprzedaży 
• pracownik palarni 
• pracownik sklepu i kawiarni stacjonarnej 
• pracownik sprzedaży i dystrybucji 
• pracownik działu PR i marketing 
• sprzedawca międzynarodowy 
• specjalista w zakresie komunikacji społecznej 
• E-commerce menedżer 
• IT technik 
• Koordynator projektów z zakresu edukacji globalnej, 

sprawiedliwego handlu 
• trener, coach w zakresie sprawiedliwego handlu 
• fundraiser 
• koordynator, organizator wydarzeń specjalnych 
• innowator społeczny 
• dział księgowy 

DOBRE PRAKTYKI 
UCZENIA  

Dziennik „Moja filiżanka kawy” (patrz strona: ..) 
Dlaczego kawa pachnie pomarańczą? - wizyta studyjna (patrz strona: 
..) 
Szczekające psy - jak zidentyfikować partnerów do współpracy? 
(analiza interesariuszy) (patrz strona: ..) 
Fair trade i siła młodych - warsztaty przyszłości (patrz strona: ..)  
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4.3 Narzędzia oceny kompetencji kluczowych liderów młodzieżowych  
 

FORMULARZ DO OCENY POTRZEB UCZENIA SIĘ - jest podstawowym narzędziem oceny 
poziomu własnych kompetencji kluczowych oraz potrzeb w zakresie uczenia się / szkolenia 
poza formalnego. Każdą z kompetencji opisanych w podręczniku można ocenić wraz z 
oceną wiedzy, umiejętności i postaw. Wszystko, co musisz zrobić, to podać nazwę 
kompetencji i opis narzędzia. 
Ocenę kompetencji można przeprowadzić samodzielnie - samodzielna refleksja lub we 

współpracy z pracownikiem wspierającym rozwój młodzieży.  

 

CZĘŚĆ I- CHARAKTERYSTYKA ZAWODOWA 

Nazwa organizacji/
instytucji 
  

  
  
  

Obecne stanowisko pracy 
  

  
  
  

Ile masz lat doświadczenia 
w pracy w sektorze 
sprawiedliwego handlu i 
ESS? 

  

Jak długo pracujesz na 
obecnym stanowisku 
pracy 
  

  

Jakie są Twoje obecne 
obowiązki? (Proszę 
wskazać trzy 
najważniejsze) 

1. 
  
2. 
  
3. 

Twoje cele zawodowe na 
najbliższe trzy lata? 

1. 
  
2. 
  
3. 
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CZĘŚĆ II - OCENA KOMPETENCJI  

Zaznacz odpowiednią kolumnę. Dla każdej pozycji można zaznaczyć tylko jedną kolumnę. 

  
  

Brak 
potrzeby 

uczenia się / 
szkolenia 

Niska potrzeba 
uczenia się / 

szkolenia 

Umiarkowana 
potrzeba 

uczenia się / 
szkolenia 

Wysoka 
 potrzeby 

uczenia się / 
szkolenia 

Nie dotyczy 
zajmowanego 

stanowiska 
pracy 

  
KOMPETENCJA 

  

 
……………………………………………………………………………………… 

(wpisz wybraną z 8 kompetencji kluczowych)  

WIEDZA 
  

          

UMIEJĘTNOŚCI 
  

          

POSTAWY 
  

          

CZĘŚĆ III- WNIOSKI DOTYCZĄCE KOMPETENCJI I POTRZEBY KSZTAŁCENIA SIĘ 

KONKLUZJE DOTYCZĄCE KOMPETENCJI  

  

Mocne strony posiadanych 
kompetencji 

1. 
2. 
3. 
… 
  

Słabe strony posiadanych 
kompetencji 

1. 
2. 
3. 
… 
  

Zidentyfikowane potrzeby 
w zakresie uczenia się / 
szkolenia 
  

1. 
2. 
3. 
… 
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TYTUŁ Tajemnicze morderstwo w kuchni  

RODZAJ AKTYWNOŚCI 
  

Tajemnicze morderstwo to gra towarzyska  w której jeden z 
uczestników gry potajemnie jest mordercą, a pozostali 
uczestnicy muszą ustalić, kto jest przestępcą. Dodatkowo 
uczestnicy przed rozpoczęciem gry mogą przygotowywać 
posiłek z produktów pochodzących ze sprawiedliwego 
handlu. Gra, bawi, integruje, ale też uczy i podnosi 
świadomość na temat fair trade.  

GRUPA DOCELOWA (wiek, 
cechy społeczne, itp)  
  

• Członkowie Młodego Kolpinga 
• 8-16 osób 
• wiek od 14 lat 

CELE, EFEKTY KSZTAŁCENIA 
(wiedza, umiejętności, 
postawy) 
  
   

• Rozwój wiedzy na temat produktów  fair trade i lokalnych 
produktów sezonowych 

• Rozwój wiedzy na temat tego jakie produkty są dostępne 
lokalnie i co można z nich przyrządzić 

• Integracja, budowanie zespołu poprzez wspólne 
gotowanie i zabawę  

METODY REALIZACJI 
   
  
  
  
  
  
  

Metoda interaktywna i integracyjna: 
  
• Młodzież najpierw robi wspólne zakupy wybierając 

produkty lokalne sezonowe i fair trade 
• Młodzież wspólnie gotuje, przygotowuje posiłek 

(sezonowe przepisy w załączeniu) 
• Zakupy i gotowanie to okazja do rozmów na temat 

uprawy produktów rolnych lokalnie i globalnie, zasadach 
fair trade, zdrowej żywności 

• Przy wspólnej kolacji, przygotowanej z produktów 
sezonowych i fair trade uczestnicy/ki grają w popularną 
grę „Tajemnicze morderstwo” 

CZAS I MIEJSCE 
  

Czas i miejsce można dowolnie ustalić. Konieczne zaplecze 
kuchenne. 

MATERIAŁY  
  
  
  

• Gra planszowa i/lub karciana “Tajemnicze morderstwo” 
• Zaplecze kuchenne 
• Produkty spożywcze 

RADY  
  

Sezonowe przepisy w załączniku. Uczestnicy/ki mogą jednak 
tworzyć własne przepisy. 

5. Dobre praktyki edukacyjne dla liderów młodzieżowych  
Dobre praktyki edukacyjne dla liderów młodzieżowych - opis dobrych praktyk edukacji 

młodzieży w zakresie przedsiębiorczości społecznej i gospodarki sprawiedliwego handlu 
5.1 DOBRE PRAKTYKI EDUKACYJNE DLA LIDERÓW 
MŁODZIEŻOWYCH  - PRZYKŁAD Z NIEMIEC  
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5.2 DOBRE PRAKTYKI EDUKACYJNE DLA LIDERÓW 
MŁODZIEŻOWYCH - PRZYKŁAD Z MEKSYKU 

TYTUŁ  Dziennik “Moja filiżanka  kawy” 

RODZAJ AKTYWNOŚCI  Pisanie dzienników / dzienników uczenia się 

GRUPA DOCELOWA (wiek, 
cechy społeczne, itp)  
  

Młodzież w wieku 18-29 lat z Polski, Meksyku, Rumunii, 
Niemiec .  Metoda może być skierowana do różnych grup 
wiekowych, niezależnie od wieku, cech społecznych  

CELE, EFEKTY KSZTAŁCENIA 
(wiedza, umiejętności, 
postawy)  
  
  

• zrozumienie pojęcia „sprawiedliwego handlu” 
• znajomość standardów „sprawiedliwego handlu” 
• zrozumienie koncepcji ESS 
• znajomość standardów, zasad, wartości ESS 
• znajomość kosztów związanych z produkcją i 

przetwarzaniem globalnych produktów sprawiedliwego 
handlu (od producenta do klienta) 

• komunikatywna znajomość języka obcego jako narzędzia 
komunikacji międzynarodowej 

• umiejętność pracy w międzynarodowej grupie 
• umiejętność analizy faktów i danych w języku obcym oraz 

wyciągania wniosków 
• umiejętność tworzenia rzetelnych informacji w języku 

obcym, opiniowania, sporu 
• umiejętność wyciągania wniosków z obserwacji 
• umiejętność łączenia wiedzy z różnych dziedzin 
• umiejętność komunikacji i współpracy z wykorzystaniem 

narzędzi informatycznych 
• umiejętność uczenia się, oceniania i dzielenia się wiedzą 
• umiejętność rozumienia różnych punktów widzenia, 
• kreatywność 

  
METODY REALIZACJI 
  
  
  
  
  
  
  

• metoda prowadzenia dziennika lub dziennika uczenia się 
pomaga w formułowaniu celów, efektów uczenia się oraz 
aktywnego przeglądu i oceny osiągniętych celów w 
trakcie realizacji danego wydarzenia, wizyty studyjnej, 
wymiany, kursu, itp. Metoda pomaga w kreatywnym 
myśleniu, analizowaniu i wyciąganiu wniosków. 

• metoda polega na codziennym robieniu notatek i 
zapisywaniu tego, co wydarzyło się w ciągu dnia 

• każdego dnia taką notatkę może dokonać inna osoba 
uczestnicząca w wydarzeniu np. wymianie młodzieży 

• dziennik można rozwinąć o zrobienie dedykowanej grafiki 
i/lub zdjęcia co dodatkowo wpływa na rozwój 
kompetencji cyfrowych, również w dzienniku mogą 
pojawić się dane zewnętrzne wraz z źródeł informacji, co 
też przyczynia się do rozwoju kompetencji kluczowych 
uczestników/ek wydarzenia. 

• dziennik może być upowszechniany wśród rówieśników 
po zakończeniu wydarzenia co zwiększa efekty 
odziaływania i wpływu rezultatów projektu na otoczenie. 
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CZAS I MIEJSCE 
   

Czas: Wymiana młodzieży w Meksyku 19-28 sierpnia 2019 r 
  
Miejsce: Miasto Meksyk, metoda może być stosowana 
niezależnie od czasu i miejsca w różnych wydarzeniach 

MATERIAŁY  
  

Laptop, tablet, notatnik, dostęp do programów graficznych 

RADY 
  

Zobacz przykładowy dziennik w załączniku 

5.3 DOBRE PRAKTYKI EDUKACYJNE DLA LIDERÓW 
 MŁODZIEŻOWYCH -  PRZYKŁAD Z HONDURASU  

TYTUŁ Dlaczego kawa pachnie pomarańczą? - wizyta studyjna 

RODZAJ AKTYWNOŚCI 
   

 Wizyta studyjna na plantacji kawy 

GRUPA DOCELOWA (wiek, 
cechy społeczne, itp) 
  
   
  

Grupą docelową była młodzież w wieku 18-29 lat z Rumunii, 
Polski i Niemiec oraz kadra młodzieżowa biorąca udział w 
projekcie „COFFEE” 

  
CELE, EFEKTY KSZTAŁCENIA 
(wiedza, umiejętności, po-
stawy) 
  
  
  
  

• znajomość pochodzenia produktów globalnych ze spra-
wiedliwego handlu, takich jak na przykład: kawa, kakao, 
krzewy herbaty, banany, cukier, bawełna, kwiaty (kraje 
producenckie) 

• ogólna wiedza o stanie gospodarki krajów eksportujących 
i importujących 

• znajomość kosztów związanych z produkcją i przetwarza-
niem globalnych produktów sprawiedliwego handlu (od 
producenta do klienta) 

• świadomość wpływu własnego języka na innych 
• używanie języka w pozytywny i społecznie odpowiedzial-

ny sposób 
• umiejętności komunikowania się w mowie i piśmie w róż-

nych sytuacjach globalnych 
• umiejętności dostosowania komunikacji do wymagań róż-

nych sytuacji w globalnym łańcuchu dostaw 
• znajomość przepisów i współpracy w zakresie handlu mię-

dzynarodowego 
• umiejętność analizy faktów i danych w języku obcym oraz 

wyciągania wniosków 
• szacunek dla innych kultur, wzorców życia lokalnego 
• podstawowa wiedza przyrodnicza, zwłaszcza z zakresu 

klimatu, zmian klimatycznych i skutków zmian klimatycz-
nych 
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CELE, EFEKTY KSZTAŁCENIA 
(wiedza, umiejętności, po-
stawy) 
  
  
  
  
  

• znajomość przyrody w zakresie zależności globalnych 
• znajomość lokalnych ekosystemów 
• znajomość gatunków inwazyjnych niszczących lokalny 

ekosystem, uprawy rolne 
• znajomość technik uprawy rolniczej 
• znajomość sposobów zwalczania gatunków inwazyjnych i 

ochrony lokalnych ekosystemów 
• znajomość nowych technologii wspierających handel mię-

dzynarodowy 
• wiedza o globalnych problemach, celach, zależnościach 
• wiedza na temat warunków życia w różnych krajach 
• umiejętność myślenia projektowego 
• umiejętność strategicznego myślenia 
• znajomość lokalnych, narodowych, regionalnych i global-

nych kultur i form wyrazu, w tym języków, dziedzictwa, 
tradycji i produktów kulturowych 

  
METODY REALIZACJI 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Treść programu wizyty studyjnej: 
Program: wizyta studyjna prezentująca zasady sadzenia, 
uprawy i zbierania kawy fair trade. Przedstawione zasady 
oparte są na rozwiązaniach z zakresu permakultury i bioróż-
norodności, takich jak: 
• sadzenie bananowców na plantacji, których liście chronią 

kawowce przed nadmiernym nasłonecznieniem, 
• kwiaty i drzewa owocowe rosnące na plantacjach kawy, 

uatrakcyjniają plony i zachęcają pszczoły do życia na plan-
tacji i zapylania drzewek kawowych w okresie wiosen-
nym, 

• drzewa owocowe uprawiane na plantacji chronią kawow-
ce przed atakiem gatunków inwazyjnych, 

• uprawa  drzew owocowych na plantacjach sprzyja pochła-
nianiu zapachów przez kawowce, które charakteryzują się 
wysoką absorbcją zapachów. Drzewa kawowe rosnące 
wśród drzew pomarańczowych chłoną zapach pomarań-
czy, co powoduje, że kawa pachnie później w ten . 

Metody interaktywne: wizyty, dyskusja z rolnikami, aktywne 
pytania i wyciąganie wniosków 

CZAS I MIEJSCE 
   

Czas: 17.02 - 23.02.2019 Miejsce: plantacja kawy El Guano, San 
Julian- Honduras  
Metodę wizyt studyjnych można zastosować w wielu innych 
pouczających miejscach na świecie, lokalnie i globalnie. 

MATERIAŁY  
  
  

Odpowiednio dobrane miejsce, możliwość spotkania z rolni-
kami 

RADY 
 

Zobacz film z Projektu „Coffee”  
https://youtu.be/uqetZrFfXE0 
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TYTUŁ 
  

Szczekające psy - jak zidentyfikować partnerów do 

współpracy? (analiza interesariuszy) 

RODZAJ AKTYWNOŚCI Warsztaty, praca w grupach, analiza przypadków 

GRUPA DOCELOWA (wiek, 
cechy społeczne, itp)  
  

Grupą docelową byli młodzi ludzie w wieku 18-29 lat z 
Rumunii, Polski, Niemiec i Hondurasu oraz pracownicy 
młodzieżowi uczestniczący w projekcie „Coffee” 

CELE, EFEKTY KSZTAŁCENIA 

(wiedza, umiejętności, 

postawy) 

  
  
  
  

• umiejętność wyciągania wniosków z obserwacji 
• umiejętności krytycznego myślenia 
• umiejętność łączenia wiedzy z różnych dziedzin 
• otwartość na naukę i aktualizację wiedzy 
• otwartość na innowacje i wprowadzanie zmiany 
• umiejętność rozpoznania własnych zdolności 
• umiejętność rozumienia różnych punktów widzenia, 
• wiedza o zależnościach globalnych 
• znajomość i zrozumienie demokratycznych wartości, praw i 

obowiązków obywatela w systemie demokratycznym 
• umiejętność myślenia projektowego 
• umiejętność strategicznego myślenia 
• umiejętność komunikacji międzykulturowej, podejmowania 

decyzji we współpracy z poszanowaniem kultur lokalnych  

METODY REALIZACJI 
  
  
  
  

Program warsztatów: 
 Zasady analizy interesariuszy - prezentacja 
• Narzędzia do identyfikacji interesariuszy (burza mózgów, 

analiza mediów, benchmarking, dokumentacja organizacji, 
własne doświadczenia) - prezentacja 

• Identyfikacja interesariuszy - studium przypadku, grupy 
robocze 

• Analiza interesariuszy - grupa robocza ustala interesariuszy 
w ramach współpracy fair trade stosując 2 kryteria (wpływ i 
zainteresowanie), następnie interesariusze są klasyfikowani 
wg 4 rodzajów interesariuszy: 

a)  „szczekające psy” - interesariusze o dużej sile wpływu i 
zainteresowaniu 

b) „hałaśliwe dzieciaki” - interesariusze o dużym 
zainteresowaniu, ale małej sile wpływu 

c) „senne koale” - interesariusze o niskim zainteresowaniu i 
małej sile wpływu 

d) „senne lwy” - interesariusze o niskim zainteresowaniu, ale 
dużej sile wpływu 

 Metody interaktywne: studium przypadku, grupy robocze, 
analogie 

CZAS I MIEJSCE  Termin: 17-23.02.2020, Miejsce: Braszow, Rumunia 
Metoda może być stosowana w dowolnym czasie i miejscu 

MATERIAŁY  Pracownia, sprzęt IT, flipchart, markery  

RADY 
 

W grupie międzynarodowej dobrze jest tworzyć grupy 

robocze z przedstawicielami różnych krajów  

5.4 DOBRE PRAKTYKI EDUKACYJNE DLA LIDERÓW 
MŁODZIEŻOWYCH – PRZYKŁAD Z RUMUNII 
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5.5 DOBRE PRAKTYKI EDUKACYJNE DLA LIDERÓW 
MŁODZIEŻOWYCH – PRZYKŁAD Z POLSKI   

TYTUŁ Fair trade i siła młodych - warsztaty przyszłości 

RODZAJ AKTYWNOŚCI 
  

Warsztat interaktywny 

GRUPA DOCELOWA (wiek, 
cechy społeczne, itp) 
  
  
  
  

Grupą docelową byli młodzi ludzie w wieku 18-29 lat z 
Rumunii, Polski, Niemiec, Hondurasu, Meksyku oraz 
pracownicy młodzieżowi uczestniczący w projekcie „Coffee” 

CELE, EFEKTY KSZTAŁCENIA 
(wiedza, umiejętności, 
postawy) 
  
  
  
  
  

krytyczne myślenie i umiejętność oceny informacji i pracy z 
nimi zainteresowanie nawiązaniem interakcji społecznych 
umiejętność wyciągania wniosków z obserwacji 
umiejętność identyfikowania innowacji i wdrażania ich w 
ramach praktycznych projektów 
otwartość na naukę i aktualizację wiedzy 
wiedza o globalnych problemach, celach, zależnościach 
wiedza na temat warunków życia w różnych krajach 
umiejętność konstruktywnej komunikacji w różnych 
środowiskach, współpracy w zespołach i negocjacji 
umiejętność strategicznego myślenia 
kreatywność 
myślenie w celu rozwiązywania problemów 
umiejętność identyfikowania i wykorzystywania możliwości 
rozwoju osobistego i społecznego poprzez sztukę i inne 
formy kultury 
  

METODY REALIZACJI 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Warsztat przyszłościowy oparty jest na zasadach 
dobrowolności, kreatywności, otwartości na wyniki; stara się 
uwolnić niewykorzystany potencjał twórczy jednostek i 
grup. Taka postawa oznacza, że narzędzie można 
wykorzystać w odniesieniu do wielu tematów i zagadnień, 
np. wizja zmian w planowanej przez nas przestrzeni, czy 
organizacji. 
  
Warsztat składa się z czterech podstawowych faz: 
  
Przygotowanie: grupa poznaje się, poznaje zasady spotkania 
i omawiany temat. 
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METODY REALIZACJI 
  

Faza krytyki: na podstawie doświadczeń wszystkich 
uczestników i burzy mózgów zbierane są informacje na 
wybrany temat o brakach i niedoborach, następnie 
zapisywane na kartkach i wspólnie systematyzowane w 
małych grupach. 
  
Faza utopii (fantazji):  w postaci rozwiązań „zabawowych” 
uczestnicy/ki generują pomysły na wyeliminowanie braków, 
niedoborów - bez zwracania uwagi na ograniczenia 
narzucane przez rzeczywistość, np. ograniczenia finansowe 
lub inne 
  
Faza realizacji:  to próba wyboru najlepszych pomysłów 
wygenerowanych podczas fazy utopii: wyjaśnia się, co 
zostało wymyślone, uczestnicy osobiście biorą na siebie 
odpowiedzialność za wybór pomysłu do realizacji i szukają 
partnerów do realizacji. Propozycje są doprecyzowane, 
weryfikuje się wykonalność ich realizacji i określa konkretne 
kroki dla dalszych działań. 

CZAS I MIEJSCE 
  
  
  
  

Czas: 27 listopada - 3 grudnia 2018 r 
Miejsce: Kraków, Polska 

MATERIAŁY 
  
  
  
  

Pracownia, sprzęt IT, flipchart, markery 

RADY 
  
  
  
  
  

Bardzo ważnym czynnikiem udanego warsztatu 

przyszłościowego jest dobrze dobrany temat i moderator/ka 

procesu grupowego 
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6. Partnerzy projektu  

POLSKA - FUNDACJA DZIEŁA KOLPINGA W POLSCE 
www.fundacja.kolping.pl/  

 

 

 

Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie została zarejestrowana 

w 2007 roku jako wspólna polsko-niemiecka inicjatywa wspierania i wzmacniania 
współpracy na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, ochrony praw człowieka 
w Polsce, Europie Wschodniej, Afryce, Ameryce Łacińskiej i krajach rozwijających się. 

Działalność Fundacji prowadzona jest w obszarach edukacji, pracy społecznej poprzez takie 
aktywności jak: 

• inicjowanie i wspieranie projektów społecznych 
• organizowanie seminariów, konferencji, spotkań i warsztatów, kursów i innych form 

edukacji, w tym wspieranie międzynarodowej wymiany doświadczeń z zakresu edukacji 
globalnej 

• prowadzenie działań edukacyjnych podnoszących kwalifikacje zawodowe 
• współpraca z władzami lokalnymi, krajowymi i organizacjami pozarządowymi  

Najważniejsze osiągnięcia Fundacji ostatnich lat: 

• działania uświadamiające z zakresu edukacji globalnej i pomocy rozwojowej (30 działań) 
• działania wspierające ludność w krajach rozwijających się (Uganda, Honduras) 
• kampanie fundraisingowe w zakresie edukacji i pomocy rozwojowej (dla lokalnych 

społeczności w Ugandzie i Hondurasie) 
• działania edukacyjne, promocyjne i projekty z zakresu sprawiedliwego handlu, 

(wsparcie dla spółdzielni rolniczych w Hondurasie produkujących kawę fair trade) 
• rozpoczęcie inicjatywy e-commerce, polegającej na sprzedaży kawy Tatico we 

współpracy z Langen Kaffee 

Fundacja posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami, wdrażaniu projektów 
międzynarodowych współfinansowanych ze środków UE i EOG. Fundacja ma 
doświadczenie w działaniach z zakresu edukacji globalnej i aktywizacji młodzieży. Posiada 
również doświadczenie we współpracy międzynarodowej z takimi krajami partnerskimi jak 
Uganda, Tanzania, Meksyk, Urugwaj w zakresie edukacji globalnej i projektów 
rozwojowych. Fundacja ma rozbudowane kontakty z lokalnymi organizacjami 
pozarządowymi, przedsiębiorstwami społecznymi i spółdzielniami. 

http://www.fundacja.kolping.pl/
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RUMUNIA - ORGANIZATIA CENTRALA A FAMILIILOR 
KOLPING DIN ROMANIA  

www.kolping.ro  

 

 

 

Kolping Romania to organizacja pozarządowa, będąca związkiem stowarzyszeń, 

składająca się z 77 lokalnych stowarzyszeń i 2450 członków/kiń. W 1858 roku w Rumunii 
została założona pierwsza Rodzina Kolpinga, jednak w 1948 roku jej działalność została 
zdelegalizowana przez reżim komunistyczny.  

Kolping Rumunia ponownie rozpoczął swoją działalność w 1994 roku. Przez lata projekty i 
działania koncentrowały się na rozwoju społeczności lokalnych, pomocy dla organizacji 
pozarządowych, szkoleniach, edukacji poza formalnej, wsparciu partycypacji obywatelskiej, 
aktywizacji obywateli, w tym młodzieży i rozwoju ekonomii społecznej. Kolping Rumunia 
posiada dwa Centra Edukacyjne, które oferują możliwość kształcenia zawodowego w 
różnych dziedzinach zawodowych. Kolping Rumunia prowadzi 9 lokalnych grup 
młodzieżowych, każdej z nich przewodniczy lider młodzieżowy. Te 9 grup młodzieżowych 
realizuje różne zajęcia dla około 200 młodych ludzi, dzięki czemu młodzi ludzie sami kreują 
lokalne inicjatywy społeczne, jak np..: młodzież pomaga niepełnosprawnym rówieśnikom w 
ich edukacji zawodowej w Carancebes Care Centre – np. poprzez wspólną pracę w 
ogrodzie, kuchni i na innych rodzajach warsztatów, młodzież realizuje inicjatywy typu social 
flash mob - młodzieżowe inicjatywy lokalne - na temat tolerancji- w różnych miejscach 
młodzi ludzie pokazują, co to znaczy tolerancja i starają się angażować miejscową ludność 
do różnych gier, młodzież organizowała również imprezy teatralne promujące aktywność 
obywatelską, przedstawienia (ok. 12) odbywały się w szkołach, przedszkolach, centrach 
handlowych. Ponadto w latach 2011 - 2014 ponad 2000 osób wzięło udział w szkoleniach i 
stażach Kolpinga.  

Specyficznym obszarem działania jest edukacja poza formalna: warsztaty liderskie, szkoły 
letnie, obozy i spotkania międzynarodowe, promocja wolontariatu, kampanie społeczne z 
różnych dziedzin - demokracja i prawa człowieka, odpowiedzialność społeczna, ochrona 
środowiska. W ostatnich latach Kolping Rumunia skupia swoją działalność na wzmacnianiu 
potencjału organizacji pozarządowych.  

Aby osiągnąć ten cel, Kolping Rumunia w ostatnich 3 latach zorganizował nieformalne 
działania edukacyjne dla ponad 1500 osób w następujących obszarach: rozwój 
organizacyjny; zarządzanie personelem, przywództwo; zarządzanie zmianami; 
opracowywanie i wdrażanie strategii i procedur administracyjnych; pisanie wniosków 
grantowych, utrzymywanie relacji z darczyńcami; komunikacja, tworzenie sieci i rozwój 
partnerstw. 

http://www.kolping.ro
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MEKSYK - FUNDACIÓN PADRE ADOLFO KOLPING A.C 
MEXICO 
www.kolping.org.mx 

 

Fundación Padre Adolfo Kolping A.C. 

Mexico - została założona w 1981 roku i liczy 

obecnie 79 Rodzin Kolpinga do których należy 

2676 członków/kiń. Stowarzyszenie jest 

bardzo aktywne i realizuje działania w różnych obszarach. Przemoc i ubóstwo oraz kartele 

narkotykowe - Meksyk boryka się z tymi problemami od dziesięcioleci, ponad połowa 

populacji jest uważana za biedną. Na tle innych krajów Ameryki Południowej, Meksyk 

uważany jest za kraj dobrze rozwinięty, ale w Meksyku dominuje wąska grupa osób 

zamożnych, a większa część społeczeństwa żyje w ubóstwie.  Wiele osób, rodzin  musi 

dzień po dniu walczyć o przetrwanie. Kolping Meksyk wspiera małych przedsiębiorców, 

drobnych wytwórców, rzemieślników organizując tzw. „kiermasze solidarnościowe”, na 

których mogą sprzedawać swoje wyroby lub je wymieniać.  Kiermasze odbywają się co 

miesiąc, na przykład w Tuxtla Gutierrez / Chiapas. W stolicy w Mieście Meksyk Kolping 

prowadzi centra szkoleniowe dla młodzieży w wieku od 14 do 23 lat, wspiera również 

inicjatywy z zakresu sprawiedliwego handlu i ekonomii solidarnej. Obecnie, dzięki wsparciu 

Kolpinga, działa 160 mikroprzedsiębiorstw, które wytwarzają produkty sprawiedliwego 

handlu: kawę, herbatę, tekstylia. Fundacja w unikalny sposób łączy doświadczenia w 3 

obszarach: kształcenie i edukacja młodzieży, praktyki ekonomii solidarnej, perspektywa 

sprawiedliwego handlu, co generuje innowacyjność i wartość dodaną w projektach 

społecznych.  

 

HONDURAS - OBRA KOLPING EN HONDURAS 
www.kolpinghonduras.org/  

Honduras, położony w sercu Ameryki 

Łacińskiej, to kraj wielu kolorów, ale też 

wielu wyzwań. Honduras żyje głównie z 

eksportu bananów, kawy i oleju 

palmowego. Jednak dystrybucja dochodów w społeczeństwie jest bardzo 

niezrównoważona. Ponadto, niskiemu poziomowi wykształcenia ludności Hondurasu 

towarzyszy wysoka stopa bezrobocia skutkująca ciągłą emigracją. Dlatego walka z 

ubóstwem stała się jednym z głównych celów Kolpinga Honduras, który został oficjalnie 

założony w 2017 roku. Chociaż Stowarzyszenie jest dość młode, obecnie liczy 2.315 

aktywnych członków, którzy są zrzeszeni w 309 Rodzinach Kolpinga. Członkowie działają w 

następujących obszarach: rozwój obszarów wiejskich, realizacja programów 

mikrokredytów, praca socjalna. Kolping Honduras wspiera małych plantatorów kawy i małe 

plantacje poprzez partnerską współpracę  na zasadach fair trade z europejskimi małymi 

przedsiębiorstwami, dzięki czemu może sprzedawać ziarno kawy do Europy. Kolping 

Honduras wspiera edukację młodych ludzi i rozwój ich kwalifikacji  na różnych 

stanowiskach w branży kawowej uwzględniającej zasady sprawiedliwego handlu. 

http://www.kolping.org.mx/
http://www.kolpinghonduras.org/
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NIEMCY - LANGEN KAFFEE GMBH     www.langen-kaffee.de/  

Od 1959 roku Langen Kaffee prowadzi działalność związaną ze 

sprawiedliwym handlem, z powodzeniem dystrybuując  kawę Fair 

Trade w Niemczech i jednocześnie wspierając małe grupy 

spółdzielcze w Ameryce Południowej. Biznes fair trade to także 

przestrzeń do tworzenia w Niemczech miejsc na praktyki dla młodych 

ludzi, którzy mają problem z zdobyciem doświadczenia na otwartym 

rynku pracy. Langen Kaffee jako pracodawca współpracuje z 

organizacjami pozarządowymi, takimi jak np. Kolping w Niemczech, 

instytucjami publicznymi rynku pracy, ośrodkami edukacji i rozwoju 

zawodowego. 

POLSKA - FRDL MAŁOPOLSKI INSTYTUT SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI  www.frdl.org.pl, www.mistia.org.pl  

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL) jest największą 

organizacją pozarządową wspierającą rozwój samorządu, sektora 

pozarządowego, rynku pracy, edukacji i przedsiębiorczości w Polsce. 

Fundacja powstała w 1989 roku i liczy 12 oddziałów terytorialnych w 

Polsce. Jednym z najlepiej rozwiniętych oddziałów terytorialnych jest 

Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w 

Krakowie (MISTiA Kraków). 

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie jako 

ośrodek regionalny jest jedną z wiodących organizacji pozarządowych w województwie 

małopolskim. MISTiA od ponad 30 lat wspiera rozwój samorządu i społeczeństwa 

obywatelskiego, kierując działania głównie do jednostek samorządu terytorialnego, 

organizacji pozarządowych oraz takich grup jak m.in: przedsiębiorcy, podmioty ekonomii 

społecznej, lokalni decydenci, szkoły, młodzież, nauczyciele  i inne grupy społeczne ważne 

dla gospodarczej i społecznej spójności regionu Małopolski.  

Podstawowym celem FRDL MISTiA jest wspieranie demokracji i rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego, a także propagowanie idei demokracji lokalnej, zrównoważonego 

rozwoju, integracji społecznej, rozwoju stosunków regionalnych i międzynarodowych. 

Główne działania to: 

• doradztwo strategiczne dla społeczności lokalnych, jednostek samorządu 

terytorialnego, partnerstw i sieci, organizacji pozarządowych, szkół, uczelni, MŚP i itp. 

• opracowywanie i realizacja projektów wspierających rozwój samorządów, organizacji 

pozarządowych, budowanie potencjału MŚP, partnerstwa międzynarodowe  

• realizacja działań na rzecz uczenia się przez całe życie- szkolenia, seminaria, kursy i 

warsztaty 

• integracja specjalistów i liderów samorządowych w ramach 21 forów samorządowych w 

Małopolsce 

• budowanie sieci międzysektorowych: publicznych (samorządy) - społecznych (NGO) - 

prywatnych (MŚP) w celu wspierania kluczowych społecznych grup docelowych, takich 

jak młodzież, przedsiębiorcy, nauczyciele, decydenci lokalni i regionalni. 

http://www.langen-kaffee.de/
http://www.frdl.org.pl
http://www.mistia.org.pl
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7. Notki o autorach podręcznika 

MAGDALENA SZCZUDŁO - członkini 

Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga „Jeden Świat” 
w Krakowie, magister nauk politycznych, (studia ukończyła- 
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Politologii i Stosunków 
Międzynarodowych). Doświadczenie zawodowe: od 2008 r. 
trenerka i konsultantka z zakresu innowacji społecznych, 
współpracy międzynarodowej, budowania potencjału 
organizacji takich jak samorządy lokalne, organizacje 
pozarządowe, instytucje publiczne, podmioty ekonomii 
społecznej, MŚP. Innowacje, integracja społeczna, 
sprawiedliwy handel, transformacja klimatyczna, równe 
szanse dla kobiet i mężczyzn, rozwój lokalny, edukacja 
globalna to najważniejsze tematy, którymi się interesuje 
i którymi zajmuje się zawodowo. Prowadzi szkolenia, 
warsztaty, zarządza innowacyjnymi i międzynarodowymi 
projektami, pisze projekty, strategie i programy rozwojowe.  

 
PATRYCJA KWAPIK - specjalistka ds. 

współpracy z młodzieżą, koordynatorka 
międzynarodowych projektów i sieci młodzieżowych 
(Youth Kolping Europe). Zawodowo zajmuje się 
aktywizacją młodzieży i rozwojem kluczowych 
kompetencji młodzieży, wsparciem w zakresie 
doradztwa, szkoleń oraz współpracy 
międzynarodowej. Młodzież, aktywizacja społeczna, 
narzędzia informatyczne, kompetencje cyfrowe, 
współpraca międzynarodowa, edukacja globalna to 
tematy, którymi interesuje się i którymi zajmuje się 
zawodowo. Koordynuje projekty międzynarodowe, 
animuje młodzież, pracuje z młodzieżą, tworzy sieci współpracy.  



47 

 

 

DAWID HOINKIS - menadżer publiczny, 

kulturoznawca i filolog polski z wykształcenia. W 

FRDL MISTiA jest liderem zespołu, który 

kompleksowo wspiera samorządy w opracowywaniu i 

przygotowaniu dokumentów strategicznych, a 

jednocześnie inicjuje sieci współpracy i partnerstwa, 

tworzy i realizuje projekty, w tym międzynarodowe, 

wśród których innowacyjne projekty odgrywają 

kluczową rolę. Konsultant w zakresie zarządzania i 

planowania strategicznego dla jednostek samorządu 

terytorialnego i organizacji pozarządowych. Autor 

kilkudziesięciu strategii rozwoju w Polsce i na 

Ukrainie. Ekspert programu USAID „Decentralizacja 

oferująca lepsze wyniki i efektywność” (DOBRE). 

Autor praktycznego przewodnika: „Strategia rozwoju 

gminy - krok po kroku”. Twórca, koordynator i 

koordynator projektów krajowych i 

międzynarodowych. 

 
 
 
 

 

HUMBERTO RAFAEL JACOBO ZEPEDA - Dyrektor zarządzający 

Kolping México. Specjalista w zakresie ekonomii solidarnej, rozwoju społecznego, rozwoju 

instytucjonalnego organizacji pozarządowych. Posiada wysokie umiejętności zarządzania 

organizacjami, strategiami i projektami, autor wielu projektów społecznych w Meksyku 

oraz projektów międzynarodowych.  

Wybitny trener, moderator 

i menadżer społeczności 

lokalnych, sektora małych i 

średnich przedsiębiorstw, 

młodzieży oraz grup 

wykluczonych społecznie 

lub zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 
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RUFINO RODRIGUEZ  
Dyrektor wykonawczy Kolping Honduras. Mówca, 
menedżer i lider społeczności lokalnych 
w Hondurasie, zaangażowany w rozwój lokalny 
i ochronę dziedzictwa naturalnego Hondurasu. 
Rozwój lokalny, ekonomia społeczna i solidarna, 
sprawiedliwy handel, ochrona społeczności lokalnych, 
walka z wykluczeniem społecznym, aktywizacja 
i edukacja młodych ludzi to tematy, którymi zajmuje 
się na co dzień. Menedżer, koordynator projektów, 
członek Zarządu Międzynarodowego Dzieła Kolpinga 
w Kolonii jako przedstawiciel Ameryki Łacińskiej. 

 

MONICA MUNTEANU   
Koordynatorka projektów i członkini zarządu 
Dzieła Kolpinga w Rumunii; dyplom naukowy w 
zakresie nauk społecznych i tytuł magistra 
zarządzania na Uniwersytecie Zachodnim w 
Timisoarze. Doświadczenie zawodowe:  programy 
rozwojowe i konsultacyjne z zakresu 
przedsiębiorczości, integracji społecznej, 
budowania potencjału organizacji 
pozarządowych, ekonomii społecznej, współpracy 
międzynarodowej. Posiada ponad 10-letnie  
doświadczenie w zarządzaniu projektami; 
koordynuje krajowe i międzynarodowe projekty 
Dzieła Kolpinga w Rumunii, animuje społeczności 
lokalne, wspiera przedsiębiorców społecznych, 
tworzy sieci współpracy. Najważniejsze tematy, 
którymi się interesuje zawodowo to  rozwój organizacyjny, zarządzanie personelem, 
przywództwo, tworzenie sieci i partnerstw, zarządzanie techniczne i finansowe projektem. 
 

KLAUS LANGEN    
Założyciel i dyrektor Langen Kaffee 
GmbH. Twórca koncepcji biznesu 
kawowego fair trade, z kawy 
uprawianej w Ameryce Łacińskiej 
przez małych plantatorów, 
następnie wypalanej w należącej do 
niego palarni w Medebach 
w Niemczech, a następnie 
sprzedawanej na zasadach fair trade 
w Niemczech i Polsce. Menedżer, 
specjalista w zakresie sprzedaży fair 
trade, współpracy, rozwoju inicjatyw 
z zakresu ekonomii solidarnej.  
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