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Salezjański Wolontariat Misyjny „MŁODZI ŚWIATU” tworzą ludzie 
z pasją. Od 15 lat pracujemy na rzecz społeczeństw Globalnego Połu-
dnia. Docieramy do miejsc, o których zapomniał świat, i niesiemy po-
moc tym, dla których życie jest walką o przetrwanie. Organizujemy 
wsparcie duchowe, materialne i personalne dla placówek misyjnych 
w Afryce, Ameryce Południowej, Azji i Europie.

Nasze działania:
• zrealizowaliśmy łącznie 224 projekty edukacyjne, pedagogiczne, medyczne, 
budowlane i socjalne;
• ponad 265 wolontariuszy wyjechało na misje do krajów Globalnego Południa, by uczyć,   
wychowywać, leczyć, budować, prowadzić oratoria oraz domy dla dzieci ulicy;
• ponad 300 dzieci zostało objętych programem Adopcja Miłości;
• zrealizowaliśmy 26 projektów budowlanych w Afryce, Ameryce Południowej 
i Europie;
• objęliśmy pomocą 65 placówek w najbardziej potrzebujących krajach świata;
• dotarliśmy z pomocą do 25 krajów misyjnych;
• ponad 50 000 polskich dzieci zostało objętych programem Edukacji Globalnej.

finep jest organizacją non-profit, która działa i udziela konsultacji 
w ramach zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnie-
niem problematyki polityki rozwojowej, ochrony środowiska oraz 
promowania lokalnej demokracji. We współpracy z innymi euro-
pejskimi organizacjami partnerskimi finep przygotowuje i wdraża 

projekty w zakresie wspomnianych dziedzin. Poza realizacją własnych projektów, 
nasza organizacja wspiera również samorządy lokalne, a także inne organizacje 
non-profit w obszarze pozyskiwania finansowania przez osoby trzecie, doradztwa, 
wparcia, szkoleń oraz w przygotowywaniu analiz i programów edukacyjnych. 

Comhlámh (Irlandczycy dla „Solidarności”) jest irlandzkim 
stowarzyszeniem pracowników rozwojowych i wolontariuszy. 
Naszą misją jest ciągłe inspirowanie i  wspomaganie aktyw-
nego społeczeństwa w podejmowaniu działań na rzecz rów-
ności na świecie poprzez zwracanie uwagi na podstawowe 
przyczyny globalnej niesprawiedliwości i ubóstwa. Organiza-

cja Comhlámh została założona w 1975 roku przez pracowników rozwojowych 
powracających z misji, ukierunkowanych na wspieranie osób, które służyły swoją 
pomocą w krajach rozwijających się, aby po powrocie mogły wykorzystywać zdo-
byte doświadczenie w ramach dalszej współpracy międzynarodowej na gruncie 
krajowym. Jesteśmy organizacją członkowską, która stoi otworem przed każdym, 
kto wykazuje zainteresowanie wolontariatem oraz problematyką globalnej spra-
wiedliwości. Współpraca z członkami i osobami wspierającymi działalność organi-
zacji opiera się przede wszystkim na Edukacji Rozwojowej.
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WPROWADZENIE - - - - - - - - - 

    Witaj po powrocie! 

Mamy przyjemność zaprezentować Ci poradnik, który oferuje wiele wskazó-
wek, jak oswoić pierwsze emocje po powrocie do ojczystego kraju, a także 
jak przeżyć kolejne etapy „szoku popowrotowego” i kontynuować zaanga-
żowanie w problemy rozwojowe.

Możliwość mieszkania i pracy za granicą daje szansę doświadczenia zupeł-
nie odmiennego stylu życia. Wracając do kraju jako pracownik rozwojowy 
lub wolontariusz, przywozisz ze sobą potencjał, który możesz wykorzystać 
w dalszym procesie pogłębiania swojej wiedzy oraz świadomości, co po-
zwala na podejmowanie działań także na gruncie ojczystego kraju. Dzięki 
wiedzy i doświadczeniu zdobytym za granicą, masz możliwość spojrzenia 
na przyczyny i skutki globalnego ubóstwa i niesprawiedliwości ze szcze-
gólnej perspektywy, której wielu innych nie miało szansy poznać. Twoje 
zaangażowanie w sprawy rozwojowe i globalne nie musi się jednak kończyć 
na tych doświadczeniach, mogą one bowiem stanowić bodziec i źródło dla 
dalszego rozwoju. Celem niniejszego poradnika jest przeanalizowanie Two-
jego spojrzenia na pewne złożone kwestie, jakich doświadczyłeś za granicą, 
i wykorzystanie ich w Twojej codzienności, co może znaleźć odzwierciedle-
nie w osobistych decyzjach i wyborach, a także w działaniach, edukacji oraz 
kampaniach realizowanych wspólnie z innymi ludźmi. 



Przewodnik został podzielony na 5 części:

- KONTEKST - Kontekst Twoich doświadczeń zdobytych za granicą 
ze szczególnym uwzględnieniem towarzyszących im emocji, potrze-
by samodzielności, a także perspektyw i wyzwań, którym być może 
będziesz musiał stawić czoła po powrocie.

- PROBLEMY GLOBALNE – W tej części zostały podkreślone trzy prob-
lemy globalne (ubóstwo, zmiany klimatyczne oraz handel światowy), 
których mogłeś doświadczyć podczas swojej misji za granicą, a które 
mogą mieć znaczenie również w kontekście lokalnym. Celem tej części 
jest zagłębienie się w podstawowe przyczyny niektórych wspomnianych 
kwestii oraz sposobów zaangażowania się w działalność.

- DZIAŁALNOŚĆ – Jak wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. 
W tej części zostały podkreślone pewne argumenty przemawia-
jące za podejmowaniem działań w warunkach lokalnych, a także 
strategii prowadzenia udanych kampanii i akcji na rzecz podno-
szenia świadomości.

- ŚWIADECTWA – W tej części możesz poznać fragmenty świa-
dectw trzech osób, które wróciły z misji z trzema niepowtarzalnymi 
historiami. Dzielą się one swoimi wrażeniami z podróży powrotnej do 
domu, problemami, których doświadczyli za granicą, motywacjami, 
które wpływały na ich ciągłe zaangażowanie w problemy globalnej 
sprawiedliwości w ojczystym kraju, a także sposobami dalszego roz-
woju (praca, media społeczne, osobiste wybory, indywidualna dzia-
łalność, etc.).

- DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ – Dzięki polecanym zasobom Internetu 
i literatury możesz znaleźć więcej informacji na temat wybranych 
zagadnień, które pojawiły się w naszym przewodniku, a także po-
znać sposoby zaangażowania się w przedsięwzięcia różnych organi-
zacji, które działają w Polsce.

W trakcie czytania poradnika zachęcamy do wykorzystania 
swojej „osobistej lupy”, aby skupić się na informacjach, które 
będą dla Ciebie najbardziej użyteczne. 
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W wielu miejscach natrafisz na pytania – zapraszamy Cię do zatrzymania 
się na chwilę przy nich i poświęcenie kilku minut na osobistą refleksję. Aby 
nadać temu większe znaczenie, pomocne jest spisywanie pomysłów i prze-
myśleń rodzących się podczas czytania kolejnych stron. Poza tym Twoje 
pomysły i opinie mogą się zmienić po jakimś czasie, więc skonfrontowanie 
tego z wcześniejszymi poglądami może być interesujące. 

Mamy nadzieję, że ten poradnik okaże się dla Ciebie przydatny i pomoże 
Ci  kontynuować zaangażowanie w globalne problemy rozwojowe. 

Cokolwiek zdecydujesz, zawsze pamiętaj, że:

Jeżeli myślisz, że jesteś zbyt mały, 
żeby dokonywać zmian, 

spróbuj zasnąć z komarem w pokoju.

Dalajlama
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KONTEKST - - - - - - - 
Inny świat jest nie tylko możliwy, on się powoli zbliża. 

W spokojny dzień słyszę jego oddech.

Arundhati Roy

    Wprowadzenie

Jeżeli w ostatnim czasie wróciłeś z misji do ojczyzny i nie do końca wiesz, 
jak wykorzystać zdobyte doświadczenie, to ten przewodnik jest stworzony 
właśnie dla Ciebie! Kolejne strony pozwolą Ci na głębsze zrozumienie pew-
nych złożonych problemów rozwojowych, a także pokażą, w jaki sposób mo-
żesz angażować się na rzecz globalnej sprawiedliwości we własnym kraju.

Jako osoba powracająca z misji wnosisz ze sobą krytyczne i globalne spoj-
rzenie do swojego miejsca pracy i nauki, a także do codziennego życia i ży-
cia innych osób. Praca na rzecz rozwoju nie ogranicza się jedynie do pracy 
za granicą. Przeciwnie, to właśnie Twoje decyzje, działalność i wybory po-
dejmowane w Twoim kraju mogą mieć bardzo istotny wpływ na szersze 
spojrzenie na globalny rozwój. Angażowanie się w rozwój może oznaczać 
podejmowanie działań, zarówno tych dużych, jak i małych, które pomogą 
osiągnąć sprawiedliwość społeczną i będą promować solidarność z ludźmi z ca-
łego świata. Jest tak wiele sposobów, aby włączyć się w to dzieło, musisz tylko 
zdecydować od kiedy i gdzie chcesz zacząć!

Zanim zdecydujesz się na jakąkolwiek działalność, spróbuj poznać siebie: 

* Jakie doświadczenia zebrałeś za granicą? 

* Jaką wiedzę chcesz przekazać innym? 

* Co chciałbyś zmienić w pracy w tym kierunku? 

* Jakie problemy najbardziej Cię interesują?
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    Jak bezboleśnie przeżyć powrót do domu? 

Powrót do domu może być ekscytującym, ale także bardzo zabieganym 
i pełnym wyzwań okresem: w wirze spotkań z rodziną i przyjaciółmi wiele 
osób przeżywa szok kulturowy po powrocie do kraju („szok powrotny”). 
Może Ci być ciężko, czując się często jak „piąte koło u wozu”. Dlatego też 
umiejętność troski o siebie i odporność na zmiany jest bardzo ważna w kon-
tekście powrotu. Poza tym ważne jest odnalezienie i ożywienie kontaktów 
z ludźmi, którzy mogą Ci pomóc przejść przez ten trudny okres przejściowy. 
Jeżeli zostałeś wysłany przez organizację wysyłającą, dobrym pomysłem jest 
skorzystanie ze wsparcia i propozycji, jakie oferują. 

Ktoś, kto obejmuje swoim wzrokiem cały świat, 
często nigdzie nie czuje się tak wyobcowany i oderwany 

od swojego otoczenia, jak w swojej ojczyźnie.

Emma Goldman

Kontakt z osobami, które mogą udzielić wsparcia, pomoże Ci przejść przez 
trudny okres przejściowy. Zastanów się, kto mógłby Ci udzielić pomocy w ro-
dzinie, wśród przyjaciół lub innych osób znajdujących się w pobliżu, do któ-
rych możesz skierować swe kroki. Powrót do domu może wymagać od Ciebie 
większej odporności na zmiany, co może wiązać się z potrzebą wsparcia przez 
bliskich lub specjalistę, np. w poradni. 

Wiele organizacji wysyłających zaprasza wolontariuszy wracających z mi-
sji na indywidualne lub „operacyjne” podsumowanie zakończonej misji. 
Po powrocie zalecane jest wzięcie udziału zarówno w indywidualnym, jak 
i „operacyjnym” podsumowaniu. Operacyjne lub inaczej programowe pod-
sumowanie, w przeciwieństwie do indywidualnego, polega na skupieniu się 
głównie na wykonanej pracy przy realizacji wyznaczonego zadania i są pro-
wadzone przez organizację wysyłającą. Natomiast celem indywidualnego 
podsumowania jest rozmowa o tym, jak doświadczenia zgromadzone za 
granicą wpłynęły na daną osobę oraz jak odnajduje się ona po powrocie. 
Z założenia rozmowa ta ma pomóc w przeanalizowaniu własnych do-
świadczeń i dać poczucie zakończenia pewnego etapu.
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    Kiedy powinienem powrócić do aktywności po powrocie 
    z misji zagranicznej? 

Nie ma żadnego obowiązku podejmowania działalności tuż po powrocie 
do domu; zrobisz to, jeżeli i kiedy tylko będziesz na to gotowy. Ponowne 
odnalezienie siebie w domu może stanowić wyzwanie i być może upłynie 
kilka lat zanim doświadczenia zdobyte za granicą znajdą swoje zastoso-
wanie w dalszej działalności. Poznanie siebie, swoich motywacji, a także 
troska o siebie, pomoże Ci określić swoje następne kroki. 

Po powrocie z misji wielu wolontariuszy i pracowników pragnie dalej anga-
żować się w problemy globalnej sprawiedliwości, jednak często po prostu 
nie mogą znaleźć czasu lub nie wiedzą, gdzie mają to robić. Warto zorien-
tować się we własnej okolicy na temat łatwo dostępnych i aktualnie podej-
mowanych działań w tym zakresie. Zorientowanie się w sytuacji w miejscu 
Twojego zamieszkania, kontakt z innymi ludźmi oraz włączenie się w inicja-
tywy, którymi jesteś zainteresowany, będzie oznaczało, że zaangażowanie 
się w problemy globalne nie musi być złożonym i skomplikowanym pro-
cesem. Oglądanie z przyjaciółmi filmu o tematyce sprawiedliwości global-
nej, otwarcie klubu książki, pogłębianie swojej wiedzy czy też wybieranie 
roweru lub spaceru zamiast samochodu… Zbiór tych wszystkich prostych, 
drobnych, a jednocześnie bardzo efektywnych działań może mieć znacze-
nie w znacznie szerszym ujęciu.  

W rozdziale 3 i 5 poznasz wiele sposobów, jak w praktyce zaangażować się 
w działalność. 

     Jak mogę czerpać z własnego doświadczenia?

Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, 
pozwól mi zrobić, a zrozumiem.

Konfucjusz

Doświadczenie zdobyte za granicą stanowi ważną część życiowego do-
świadczenia; wszystkie doświadczenia, jakie zdobywamy w naszym życiu 
(m.in. podróże), mają wpływ na naszą wędrówkę przez życie. Znalezienie 
przestrzeni na chwilę refleksji o czasie spędzonym za granicą jest okazją, 
żeby cofnąć się na chwilę i zrobić ogromny krok do przodu! Zasady, war-
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tości i przyzwyczajenia, które wyznajesz, są przez całe życie wzbogacane 
różnymi doświadczeniami, mają wpływ na Twoje postrzeganie świata. Po-
dejmowanie działań w innej kulturze i kontekście, niż te do których byłeś 
przyzwyczajony, dało Ci niezwykłą szansę spojrzenia na świat oczami in-
nych ludzi. To, jak wykorzystamy nasze nowe „oczy” i sposób postrzegania 
świata, stwarza możliwość zmiany tradycyjnego sposobu myślenia oraz 
zaprezentowania nowych perspektyw. Jeżeli chcemy zaangażować i zmo-
tywować miejscowych ludzi do działalności na rzecz problemów rozwo-
jowych, niezwykle ważne jest, abyśmy najpierw określili, jakie zmiany się 
w nas dokonały i czym właściwie chcemy podzielić się z ludźmi, którzy nie 
wyjeżdżali za granicę (nie byli na wolontariacie zagranicznym/ na misjach).

Wróć pamięcią do pierwszego momentu po przyjeździe do nowego kraju: 
początkowy okres i poznawanie nowej kultury, przystosowywanie się do 
nowego sposobu życia. Czy pamiętasz pierwsze dni, tygodnie, miesiące? 
Jak się czułeś, będąc w zupełnie innym otoczeniu i kulturze, której wcześ-
niej nie znałeś? 

Wiedza powstaje tylko dzięki odkrywaniu 
i ponownemu odkrywaniu, 

dzięki niespokojnemu, niecierpliwemu, nieustannemu 
i pełnego nadziei badaniu ludzkiego istnienia 
podążającego na tym świecie, z tym światem 

i z innymi ludźmi.

Paulo Freire, 1970
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Jakie było Twoje życie zanim wyjechałeś za granicę? Kim byłeś? Jakie 
pełniłeś role w swoim ojczystym kraju?

W jaki sposób doświadczenia zdobyte za granicą mogłyby wpłynąć na 
Twoją życiową podróż? 

Jak postrzegasz niektóre sprawy, patrząc “oczami innych ludzi”? 
Osoby powracające z misji często wymieniają w tym miejscu ciągłe 
przywiązanie do technologii komunikacyjnej, ludzi i życie pędzących za 
szybko, nadmierny konsumpcjonizm, reklamy, itp.

Zrozumienie nauki podjętej przez wolontariusza podczas misji za granicą 
jest złożonym procesem: zdarza się, że zdobyta wiedza nie znajduje zasto-
sowania nawet przez wiele lat. Paulo Freire w swojej pracy na temat peda-
gogiki twierdził, że nauka powinna się odnosić i być związana z przeżytymi 
przez nas doświadczeniami, nie pomijając naszej wiedzy oraz rozumienia 
niesprawiedliwości.

?
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Kim jestem?

Będąc “outsiderem w środku”, mamy możliwość spojrzenia na własną kul-
turę i kontekst z innej perspektywy. Zetknięcie się z innym sposobem życia 
w innych zakątkach świata pozwala nam spojrzeć jak przez lupę na rzeczy-
wistość w „domu”. Ma to szczególnie istotne znaczenie, gdy próbujemy 
zrozumieć, dlaczego dokonują się zmiany społeczne i dlaczego powinny się 
one dokonywać, zarówno w kraju, jak i za granicą. Dostrzeżenie i doświad-
czenie niesprawiedliwości za granicą pozwala Ci zidentyfikować problemy 
niesprawiedliwości na gruncie własnego kraju, których wcześniej mogłeś 
wcale nie zauważać. Ponadto możesz podzielić się sposobami rozwiązywa-
nia tych problemów przez społeczeństwa innych regionów, aby poszerzyć 
punkt widzenia w odniesieniu do wyzwań i zmian, jakich doświadczasz we 
własnym kraju. 

W kontekście zmiennej sytuacji w Europie zachodzi potrze-
ba głębszego zrozumienia problemów, z którymi musimy się 
obecnie mierzyć i odniesienia tych kwestii w perspektywie 
globalnej. Kryzys ekonomiczny potwierdził, jak bardzo po-
wiązane są gospodarki oraz pokazał ograniczenia stabilności 
finansowej w całej Europie. Podobnie mają się skutki zmian 
klimatycznych, które przejawiają się w zwiększonym wystę-
powaniu powodzi oraz nieprzewidywalnych porach roku. Na-
sza zależność od innych państw w ramach bezpieczeństwa 
żywności została zagrożona przez dym wulkaniczny, który 
w 2010 roku sparaliżował ruch lotniczy, a także przez susze 
w innych państwach, które mogły wpłynąć na nasze zasoby 
żywności. Problemy, których doświadczyli głównie miesz-
kańcy Globalnego Południa, stają się coraz bardziej realne dla 
państw Globalnej Północy. 

W jaki sposób mogę wykorzystać 
swoje umiejętności?

Jako niepowtarzalna istota ludzka posiadasz wartościowe umiejętności, któ-
re możesz wykorzystać w dokonywaniu zmian. Umiejętności, jakie wykształ-
ciłeś podczas misji za granicą, a także inne umiejętności zdobyte w swoim 
dotychczasowym życiu, są Twoim najcenniejszym skarbem i powinieneś 
zastanowić się, w jaki sposób wykorzystać je działając w kraju. Każdy ruch 
społeczny dążący do zmian jest tworzony przez niepowtarzalne osoby z róż-



-17-

*  www.throughothereyes.org.uk

*  www.handbookforchange.org

*  www.trapese.org

*  Freire Paulo, Pedagogy of the oppressed, Herder and Herder, Nowy Jork, 1970

Dokąd dalej zmierzam? 

W kolejnych częściach przewodnika dowiesz się, w jaki sposób wykorzystać 
zdobyte doświadczenia w dalszej nauce i działalności. W następnej części 
tego toolkitu zostaną omówione szerzej pewne tematy dotyczące rozwoju, 
w odniesieniu do problemów w ujęciu „globalnym” i lokalnym. Natomiast 
w części 3. przedstawimy sposoby, które możesz wykorzystać w Twoim dal-
szym zaangażowaniu w problemy rozwojowe we własnym kraju. 

Jakie posiadam umiejętności? 

Jakie umiejętności chciałbym dalej rozwijać (i gdzie mógłbym je 
realizować)?

W jaki sposób mógłbym przyczyniać się do zmiany siebie i swojego spo-
łeczeństwa, używając własnych umiejętności i zasobów?  

norodnymi umiejętnościami, wiedzą i punktem widzenia. Nigdzie nie ma 
dwóch identycznych osób, dlatego też każdy wnosi swój własny talent i oso-
bowość w działania mające na celu wprowadzenie zmian.
Zmienianie świata wcale nie należy do łatwych zadań. Jednak z odpowied-
nim nastawieniem, zaangażowaniem i świadomością swoich umiejętności 
już wkrótce możesz dokonać rzeczywistych zmian. Jeżeli posiadasz jakąś 
pasję, podążaj za nią.

Zastanów się przez chwilę, jakimi dysponujesz umiejętnościami w odnie-
sieniu do umiejętności i zasobów, jakie posiadają inni ludzie. Pomyśl, jaki 
możesz mieć „wartościowy wkład” w obecne inicjatywy, ruchy i kampanie? 
Jakie alternatywne spojrzenia możesz zaoferować innym?  
W tym celu bardzo przydatna może się okazać analiza swoich umiejętności, 
jakie posiadasz jako jednostka. Oto pytania, które możesz sobie zadać:

?



PROBLEMY GLOBALNE - - - 

? Wiedza jest siłą.
        Francis Bacon

Jako wolontariusz podczas swojej zagranicznej misji mogłeś zauważyć 
bądź doświadczyć ubóstwa. Ciężko jest zrozumieć, dlaczego istnieje taka 
niesprawiedliwość na świecie, gdzie jedni upajają się bogactwem, a inni 
muszą stawiać czoło codziennej walce z ubóstwem.

Aby zrozumieć liczne następstwa, w wyniku których ludzie trafiają w sidła 
ubóstwa, najpierw należy zrozumieć, jakie są tego powody. U podłoża ubó-
stwa leży wiele przyczyn. Kolejne rozdziały pomogą Ci poznać różne wy-
miary ubóstwa. Jedynie poprzez zrozumienie tego zjawiska wolontariusze 
są w stanie stawić temu czoło i zacząć aktywnie działać po powrocie. W tej 
części znajdziesz odpowiedzi na następujące pytania: 

* Co to jest ubóstwo?

* Gdzie występuje to zjawisko i kogo dotyka? 

By zagłębić się w ten temat, przyjrzymy się dokładniej dwóm przyczynom 
tego problemu (choć jest ich znacznie więcej): pierwszym aspektem są nie-
sprawiedliwe warunki handlu między krajami rozwijającymi się a kra-
jami uprzemysłowionymi, natomiast drugą omawianą przyczyną będą 
zmiany klimatyczne. 
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Gdy umieścimy ubóstwo w szerszym kontekście globalizacji, dowiemy 
się, jaka jest nasza rola w powstawaniu tych problemów. Żyjemy w szyb-
ko zmieniającym się świecie: wyczerpujących się zapasów, trwających oraz 
nowo powstałych konfliktów, nowych pomysłów, rozwiniętej oraz bardziej 
dostępnej komunikacji. Jest to świat nieustających wyzwań i zmian. Klu-
czem do radzenia sobie z napotkanymi zmianami jest obudzenie gotowości 
w nas samych oraz w naszych społecznościach.

Nasze bezpieczeństwo oraz dobrobyt są uzależnione od bezpieczeństwa 
oraz dobrobytu naszych globalnych sąsiadów. Niesprawiedliwość istnieje 
tak samo w obrębie lokalnym, jak i globalnym. W wyniku globalizacji nasz 
styl życia, bardziej niż kiedykolwiek, ma wpływ na ludzi, których nawet nie 
znamy. Świat staje się coraz bardziej współzależny i powiązany, a w ostatnich 
latach oczywistym staje się fakt, że czynniki powodujące biedę i niespra-
wiedliwość mają wpływ na nas wszystkich. Wybory, których dokonujemy 
w życiu, mogą mieć pozytywny bądź negatywny wpływ na taką sytuację.  
Jednak angażując się bardziej, łatwiej będzie nam ją zrozumieć oraz radzić 
sobie z nią.

Ubóstwo i zmiany klimatyczne to problemy w wymiarze globalnym, ale 
jednocześnie stanowią one rzeczywisty problem dla ludzi, którzy muszą 
stawić temu czoło. 

Często uważa się, że globalne ubóstwo występuje „gdzieś indziej”, 

z dala od naszego życia i rzeczywistości, w której żyjemy. Jednak 

żyjąc w świecie opartym na wzajemnej zależności, gdzie jesteśmy 

powiązani z życiem i problemami innych ludzi, okazuje się, że bardzo 

duży wpływ na powstawanie globalnego ubóstwa mają kraje Globalnej 

Północy. Dlatego też jesteśmy odpowiedzialni za stawianie pytań oraz 

podejmowanie decyzji, które będą miały pozytywny wpływ na czyn-

niki, które dotyczą ludzi dotkniętych ubóstwem. 
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Podczas tej debaty ważne jest, żeby głos zabrały osoby pochodzące z róż-
nych części świata. Posłuchajmy więc zdania mieszkańców krajów rozwija-
jących się, np. członków Kuapa Kokoo.
 

Kuapa Kokoo to spółdzielnia 
zajmująca się produkcją kakao 
w Ghanie. W 1993 roku rolnicy 
uprawiający kakao połączyli siły, 
by wspólnie podjąć walkę z bie-
dą. Do celów organizacji należy 
wspomaganie rozwoju społeczne-
go, ekonomicznego oraz politycz-
nego jej członków. Kuapa Kokoo 
oznacza „Dobra Uprawa Kakao” 
(Good Cocoa Farming). Obec-
nie spółdzielnia skupia członków 
z 1300 miejscowości, których 
mieszkańcy realizują wspólne 
cele. W dalszej części tego roz-
działu znajdziemy rozwiązania 
zastosowane przez członków Ku-
apa Kokoo w celu poprawienia ich 
własnej sytuacji. 

Po powrocie trudniej będzie Ci ponowne przystosować się do nadmier-
nego konsumpcjonizmu, dobrobytu oraz marnotrawstwa w swoim ro-
dzinnym kraju, gdy porównasz sytuację do dużo skromniejszego stylu 
życia społeczeństwa, w którym żyłeś, będąc za granicą. Odczuwany 
przez Ciebie dyskomfort może mieć jednak pozytywne skutki, bowiem 
w połączeniu z gniewem zmotywuje Cię do stawiania pytań i do dzia-
łania! Zagłębianie się w przyczyny biedy, dobrobytu i nadmiernej kon-
sumpcji pozwala na lepsze zrozumienie tego, co można zrobić, by wyjść 
naprzeciw problemom w rodzinnym kraju.

fo
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go, a to może prowadzić do niskiej samooceny i problemów natury psycho-
logicznej. Nie jest więc łatwo zdefiniować ubóstwo, poza tym nie istnieje 
powszechnie przyjęta definicja biedy. Pozwól, że przedstawimy Ci kilka wy-
miarów ubóstwa, by dokładniej zrozumieć różne jej aspekty. W przypadku 
złożonego zagadnienia zawsze mamy do dyspozycji wiele możliwości ana-
lizy, podobnie jest w przypadku ubóstwa. 

W jaki sposób miałeś do czynienia z ubóstwem 
w krajach goszczących? 

Jakie były największe problemy, które mógłbyś 
wymienić? 

Czego przez biedę doświadczyli lokalni mieszkańcy?  

Ubóstwo nie występuje jedynie w krajach Globalnego Południa, jest 
też obecne tuż za rogiem, w Twoim rodzinnym kraju. Bieda przyjmuje 
różną formę, coraz częściej występuje w krajach rozwijających się, ale 
dotyka także wielu krajów uprzemysłowionych, np. w postaci głodu, nie-
dożywienia czy też niskiego wskaźnika średniej długości życia. Bieda może 
np. objawić się w postaci wykluczenia z życia społecznego czy kulturalne-

Ubóstwo

- Co to jest? -

Ubóstwo nie jest nowym zjawiskiem, istnieje odkąd ludzie zaczęli żyć we 
wspólnocie, gdzie podział dóbr i zysków nie był równy.

Ale czym tak naprawdę jest ubóstwo? Czy jest to tylko kwestia posiadania 
niewystarczającej sumy pieniędzy na zakup żywności? W dzisiejszych cza-
sach bieda zazwyczaj kojarzy nam się z tak zwanymi krajami rozwijającymi 
się, w których Ty też mogłeś kiedyś doświadczyć ubóstwa oraz niespra-
wiedliwości podczas swojego pobytu na misji.
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Przede wszystkim ubóstwo może być mierzone w kategoriach pienięż-
nych. Bank Światowy wyróżnia dwie główne kategorie pomiaru biedy 
na podstawie dochodów gospodarstw domowych: 

Ubóstwo absolutne to życie na granicy minimum egzystencji, 
gdzie zaspokojenie podstawowych potrzeb ludzkich nie jest już 
możliwe. W liczbach będzie to oznaczało, że na jedno gospodarstwo 
domowe przypada 2 USD dziennie. Za pieniężną granicę skrajnego 
ubóstwa przyjmuje się 1,25 USD dziennie, a nawet i mniej. Kwota 
1,25 USD to minimum egzystencji; jest to międzynarodowa granica 
ubóstwa. Powyższa kwota ma pokryć wydatki na żywność, miesz-
kanie i wodę. Lekarstwa, nowa odzież oraz podręczniki szkolne nie 
są wliczone. Według danych Banku Światowego z 2008 roku 2,5 mi-
liarda ludzi, około 45% populacji, żyje za tę niewielką sumę 2 USD 
dziennie.

Ubóstwo relatywne jest drugą kategorią pieniężną, która jest 
ustalana w zależności od dobrobytu danego kraju. Granica ubó-
stwa danego kraju jest mierzona na podstawie procentowego 
udziału średniego poziomu dochodów. Jeżeli dochód mieszkańca 
jest mniejszy niż przeciętny (np. w Niemczech wynosi on 60% śred-
niego poziomu dochodów), to jest on uważany za relatywnie ubo-
giego w porównaniu z innymi członkami danego społeczeństwa.

Pomiar ubóstwa w kategoriach pieniężnych umożliwia porównanie gospo-
darstw domowych, dzięki czemu w dalszej kolejności można porównać 
poziom dobrobytu w poszczególnych krajach. Jednak powinniśmy korzy-
stać z tych danych z pewną ostrożnością, ponieważ nie oddają one w pełni 
rzeczywistości, w jakiej żyją ludzie dotknięci ubóstwem ani nie wyjaśniają, 
dlaczego żyją oni  w takich warunkach. Statystyki liczbowe podają jedynie 
kwotę wydawaną przez dane gospodarstwo domowe. Wymiar ubóstwa 
jest tutaj mierzony tylko w jednej płaszczyźnie. 

Będąc za granicą miałeś okazję zauważyć, że tamtejsi ludzie nie posiadali 
nigdy pewnych rzeczy, które Ty posiadasz czy też nie mieli zbyt wiele pie-
niędzy, dlatego też zostali oficjalnie uznani za biednych. Nie oznacza to 
wcale, że byli ubodzy emocjonalnie, społecznie czy kulturowo, a nawet 
wręcz przeciwnie. Ubóstwo ma różne wymiary, a mierzenie go w kate-



Czy będąc za granicą mieliście wrażenie, 
że poznani tam ludzie cierpieli z powodu 
braku możliwości wyboru? 

Jakich możliwości byli pozbawieni?

goriach pieniężnych jest tylko jednym ze sposobów, w którym brane 
są pod uwagę tylko niektóre istotne i „wartościowe” elementy różnych 
kultur i krajów. 

Poza kategoriami finansowymi istnieją także inne sposoby pomiaru 
ubóstwa, które biorą pod uwagę wyżej wspomniane elementy i po-
zwalają nam spojrzeć na biedę z innego punktu widzenia. Postrzegając 
ubóstwo jako zjawisko społeczne i patrząc na nie z tej perspektywy, 
zdajemy sobie sprawę, że bieda nie jest tylko jednowymiarowym zjawi-
skiem ekonomicznym, ale dotyczy wielu płaszczyzn oraz uwarunkowa-
na jest przez czynniki społeczne i polityczne. Według Programu Narodów 
Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) „ubóstwo oznacza brak możliwości za-
spokojenia podstawowego rozwoju człowieka”. Ograniczenie wyborów jest 
niekiedy bardziej istotne niż ubóstwo dochodowe. Co więcej, biorąc pod 
uwagę ubóstwo spowodowane brakiem perspektyw, można przyjrzeć się 
bliżej przyczynom ubóstwa. 

Wskaźnik Ubóstwa Społecznego (HPI) jest miernikiem ubó-
stwa, który bierze pod uwagę powyższe aspekty. Zamiast uwzględniać 
tylko dochody, Wskaźnik Ubóstwa Społecznego korzysta z danych 
dotyczących średniej długości życia, poziomu rozwoju intelektualne-
go oraz dostępu do publicznych i prywatnych zasobów.

Wskaźnik Rozwoju Społecznego (HDI) w podobny sposób 
mierzy rozwój społeczny, łącząc w sobie aspekt pieniężny, poziom 
wykształcenia i średnią długość życia (stan zdrowia), dzięki czemu 
przedstawia szerszy obraz ubóstwa. Ukazuje on jednocześnie przy-
czyny jego powstawania oraz dostarcza wskazówek, w jaki sposób 
należy z nim walczyć. 
Obie metody ukazują różne perspektywy pomiaru ubóstwa oraz su-
gerują, jakie przyczyny mogą leżeć u jego podłoża. 

-23-
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- dlaczego? - 

*  Ponadto do powstania ubóstwa mogą przyczynić się także osobne czynni-
ki, takie jak choroby, zły stan zdrowia czy bezrobocie. Podczas gdy w kra-
jach uprzemysłowionych system opieki społecznej zapewnia minimalne 
wynagrodzenie wystarczające na utrzymanie oraz mobilność społeczną na 
płaszczyźnie edukacji, w krajach Południa sytuacja wygląda zupełnie inaczej. 
W wielu krajach Globalnego Południa „minimum socjalne” zapewniane jest 
dzięki szarej strefie oraz powiązaniom środowiskowym i rodzinnym.

*  Wojny i konflikty polityczne mogą 
spowodować systemowy rozpad spo-
łeczeństwa danego państwa oraz nega-
tywnie wpłynąć na gospodarkę. W ciągu 
ostatnich kilku dekad taka sytuacja mia-
ła miejsce w wielu krajach, niosąc za 
sobą długoterminowe konsekwencje na 
poziomie strukturalnym, społecznym 
oraz gospodarczym. 

* Dyskryminacja na obszarze 
kraju powoduje, że wiele grup 
mniejszościowych zostaje po-
miniętych przy podziale dóbr, 
a tym samym są one skazane 
na ubóstwo.

*  Nierówny podział dóbr społecz-
nych, takich jak bogactwa naturalne 
(ropa naftowa, metale, żyzne gleby), 
może być źródłem bogactwa dla jed-
nych i przyczyną ubóstwa dla drugich 
w granicach jednego kraju.

Istnieje wiele przyczyn powstawania 
ubóstwa, które mogą być spowodo-
wane licznymi złożonymi czynnikami 
w ujęciu jednowymiarowym lub bar-
dzo złożonym:
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Do tej pory wspomnieliśmy jedynie o przyczynach powstawania ubóstwa, 
które występują na terenie danego kraju. Zazwyczaj jednak dzieje się tak, 
że to właśnie zewnętrzne czynniki występujące na poziomie globalnym są 
głównym źródłem ubóstwa.

Po przeczytaniu kolejnej części naszego poradnika, która została poświę-
cona handlowi światowemu, dowiesz się, że jego struktury były tworzone 
w interesie zamożniejszych i tym samym bardziej wpływowych państw.  

Wszystkie te czynniki utrudniają mieszkańcom Globalnego Południa 
wytworzenie dla siebie i swoich rodzin odpowiedniej ilości żywności, 
ponieważ grunty i energia są wykorzystane na uprawę żywności prze-
znaczonej na eksport. 

*  W dodatku rosnący popyt na 
uprawy przeznaczone wyłącznie 
na sprzedaż, które są wykorzysty-
wane do produkcji biopaliw, powo-
duje wzrost cen. 

*  Kolejną przyczyną są wysokie ceny 
żywności, spowodowane wzrostem 
cen ropy naftowej, co przekłada się 
na wysokie koszty w rolnictwie, oraz 
rosnąca liczba populacji potrzebują-
cych wyżywienia, co sprawia, że lu-
dzie zamieszkujący obszary wiejskie 
w  krajach Południa muszą zmagać 
się z ubóstwem.

*  Poza tym wzrost poziomu dobro-
bytu w niektórych częściach świa-
ta przyczynia się do zwiększonego 
zapotrzebowania na paliwo oraz na 
produkty, które mogą mieć szkodli-
wy wpływ na ludzi biorących udział 
w procesie ich produkcji. 
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Wszystkie wymienione przyczyny oraz czynniki są aspektami, które od-
zwierciedlają szerszy obraz tego zagadnienia. Z powodu ograniczonej 
objętości naszego przewodnika, nie mamy możliwości szczegółowego 
przedstawienia wszystkich tych aspektów, jednak jak wcześniej wspomnie-
liśmy skupimy się na dwóch przyczynach ubóstwa. 

Pierwszą z nich będzie struktura handlu światowego, która utrzymuje silną 
pozycję bogatszych krajów oraz pogłębia problem nierównej dystrybucji 
na poziomie globalnym. Kolejną omawianą przyczyną są wspomniane już 
zmiany klimatyczne. W ciągu ostatnich dekad susze, powodzie czy też kata-
strofy ekologiczne, przyczyniły się do tego, że ludzie, zwłaszcza Ci najbied-
niejsi, znaleźli się w warunkach, które nie pozwalają im na godne życie.

W kraju goszczącym mogłeś doświadczyć trudnych warunków klimatycz-
nych czy też sytuacji politycznej, której dotąd nie znałeś lub nie rozumiałeś, 
a które sprzyjają podtrzymywaniu wpływowych relacji wewnątrz kraju i ist-
nieniu różnych zjawisk społecznych, takich jak nierówności społeczne. 

Niełatwo jest wyróżnić tak wiele podstawowych przyczyn ubóstwa i spoj-
rzeć na tę kwestię z szerszej pespektywy, kiedy osobiście doświadcza się 
tego problemu. Sam fakt życia w ubóstwie może stanowić przyczynę utrzy-
mywania tego stanu rzeczy, powodując błędne koło. Być może w kraju, 
który miałeś okazję odwiedzić, poznałeś dzieci i młodych ludzi, którzy uro-
dzili się w biednej rodzinie i już w młodym wieku byli zmuszeni pracować, 
by wesprzeć finansowo gospodarstwo domowe, zamiast ukończyć szkołę 
i zdobywać wyższe wykształcenie. Jak wiadomo w późniejszych etapach 
życia ich szanse znalezienia pracy są ograniczone, ponieważ nie mają odpo-
wiedniego przygotowania zawodowego, co powoduje, że dalej tkwią w tym 
błędnym kole.

Jak myślisz, jakie są główne przyczyny 
ubóstwa, którego doświadczają miesz-
kańcy, w kraju, w którym gościłeś?
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- kogo dotyczy? - 

Ubóstwo ma wiele twarzy. Jednak gdybyśmy chcieli nadać jej ludzką 
twarz, z pewnością byłaby to twarz młodej kobiety. Ogromne zagroże-
nie ubóstwem istnieje szczególnie wśród kobiet i dzieci i dzieje się tak 
nie tylko w krajach rozwijających się, ale także w tych uprzemysło-
wionych. Wśród 1 miliarda ubogich mieszkańców 70% stanowią właśnie 
kobiety. Wskaźnik dyskryminacji kobiet na płaszczyźnie społecznej czy 
też ekonomicznej  w dalszym ciągu utrzymuje się na wysokim poziomie. 

Gdy spojrzymy na mapę (www.worldmapper.org) widzimy, że to głównie 
kraje Globalnego Południa żyją w warunkach skrajnego ubóstwa. Podczas 
gdy mieszkańcy Globalnej Północy doświadczają raczej ubóstwa rela-
tywnego, a wyjątkiem są ludzie cierpiący skrajną biedę, w niektórych 
regionach Globalnego Południa skrajne ubóstwo to standard, a nie wy-
jątek. Dzieje się tak szczególnie w przypadku krajów najmniej rozwiniętych 
(LDC), gdzie ubóstwo jest wszechobecne. W Indiach 40% populacji żyje 
w warunkach skrajnego ubóstwa, natomiast w Afryce Subsaharyj-
skiej co druga osoba cierpi z powodu skrajnej biedy. 

© Copyright SASI Group (University of Sheffield) and Mark Newman
(University of Michigan). www.worldmapper.org
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Często dochodzi do sytuacji, gdzie 
dziewczynkom odmawia się prawa 
do edukacji, faworyzując tym sa-
mym męskich członków rodziny. 
W wielu krajach kobiety dostają 
niższe wynagrodzenie, a czasami 
nawet pozbawione są możliwości 
podjęcia godnej pracy. W tej sytu-
acji  pozostaje  im  jedynie  praca  
w „szarej strefie”, gdzie są narażo-
ne na niekorzystne warunki, a na-
wet na wykorzystywanie. W wielu 
krajach kobiety nie mogą posiadać 
nieruchomości, co uniemożliwia im 
zaciąganie pożyczek w bankach. 
Często kobiety i dziewczęta cier-
pią z powodu niedożywienia i ubo-
giej opieki medycznej, a zwłaszcza 
opieki położniczej. 

Nierówność płci nie jest zjawiskiem występującym jedynie w krajach Glo-
balnego Południa. W krajach europejskich kobiety również doświadczają 
dyskryminacji na tle nierównego traktowania, co widać na przykładzie po-
życzek, wynagrodzenia, podziału najwyższych stanowisk w gospodarce 
czy polityce, a także o wiele częściej dotyka je problem ubóstwa, zwłaszcza 
w przypadku samotnych matek.

Na następnych stronach znajdziesz informacje dotyczące dwóch głównych 
przyczyn ubóstwa mieszkańców Globalnego Południa, a mianowicie nie-
uczciwego systemu handlowego oraz zmian klimatycznych. Dowiesz się, 
że poruszone aspekty mają poważne znaczenie, ale jednocześnie są one 
spowodowane przez człowieka, dlatego też to my jesteśmy odpowiedzial-
ni za podejmowanie zmian.

Taka sytuacja miała miejsce w przypadku członków spółdzielni Kuapa 
Kokoo z Ghany zajmującej się produkcją kakao, którzy wyszli z inicjaty-
wą i połączyli siły oraz wspólnie prowadzili sprzedaż swojego produktu. 
Dzięki własnej administracji walczą o swoje prawa: godne minimalne wy-
nagrodzenie, wykształcenie swoich dzieci, a także podnoszenie własnych 
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kwalifikacji zawodowych, aby mogli zwiększać swój potencjał handlowy. 
Dodatkowo również kobiety mają możliwość brać czynny udział w Kuapa 
Kokoo. Jedna z nich - Fatima Ali jest dumną właścicielką 5-akrowej plantacji 
kakao. Jak sama twierdzi:

„To mój ojciec opowiedział mi o tym, 
że Kuapa Kokoo jest spółdzielnią, 
oraz że jej członkowie mają wpływ 
na to, w jaki sposób się tam pracuje. 
Muszę przyznać, że zachęciło mnie 
to, by do niej dołączyć… Fakt, że 
członkowie mają coś do powiedzenia 
na temat prowadzenia firmy zain-
trygował mnie!” Obecnie członko-
wie spółki wybrali ją na rejestratora. 

Kolejny członek spółdzielni Kuapa, 
Issac Baidoo, 35-letni rolnik twierdzi: 
„W Kuapa członkowie mają wpływ 
na codzienne zarządzanie spółdziel-
nią, ponieważ wszyscy tworzymy jej 
zarząd. Kuapa nie skupia się jedynie 
na zakupie naszego kakao, ale tak-
że zwraca uwagę na dobro swoich 
członków oraz ich środowisk.”

Niestety same kraje Globalnego Południa nie są 
w stanie dokonać zmian. W jaki sposób można 
pomóc ludziom takim jak Fatima Ali, by mogła 
wieść życie, na które sama może mieć wpływ? 

W jaki sposób można przyczynić się do zmian?

* Geyer Robby, Armut – hier und weltweit. Themenblätter im Unterricht/Nr. 77, 
BpB, 2. Aufl., http://www.bpb.de/files/Q3CCOD.pdf 
(ostatni dostęp: 16.01.2012), 2010.

* Schubert Klaus/Martina Klein: Das Politiklexikon. 4., aktual. Aufl. 
Bonn: Dietz 2006.

* UNDP, Neuerungen bei der Messung von Ungleichheit und Armut. in: Bericht über 
die menschliche Entwicklung 2010 - Der wahre Wohlstand der Nationen. Wege zur 
menschlichen Entwicklung, 2010, s. 101–123. 
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* Bundeszentrale für Politische Bildung: Globalisierung/soziale Probleme/Armut 
http://www.bpb.de/wissen/WILQQ6,0,0,Armut.html, 2008, 
(ostatni dostęp: 16.01.2012)

* http://www.globalpovertyproject.com/infobank/women 
(ostatnio oglądane: 05.03.2012)

* http://www.armut.de/armut-in-deutschland_folgen--bzw--symptome--der-ar-
mut-in-deutschland.php   (ostatni dostęp: 27.06.2012)

* www.undp.org, http://www.beta.undp.org/content/undp/en/home/mdgover-
view/mdg_goals/mdg3/where_do_we_stand.html     (ostatni dostęp: 05.03.2012)

* http://hdr.undp.org/en/statistics/indices/hpi/   (ostatni dostęp: 17.06.2012)

* http://hdr.undp.org/en/statistics/hdi/   (ostatni dostęp: 17.06.2012)

* http://www.globalpovertyproject.com/infobank/children 
(ostatni dostęp: 05.03.2012)

* http://kuapakokoogh.com/index.php?option=com_content&view=category&lay-
out=blog&id=35&Itemid=86 (ostatni dostęp: 05.03.2012)
(see www.resilience.cultivate.ie)
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Słodko-gorzki Handel Światowy 

- Co to jest? -

Jak zostało wspomniane w poprzedniej części, ubóstwo może wywodzić 
się z bezrobocia, jednakże bieda może dotknąć nawet osoby zatrud-
nione, których dochód nie wystarcza im na utrzymanie się w danym 
społeczeństwie. Na całym świecie jeden na pięciu pracowników żyje w wa-
runkach skrajnego ubóstwa, zarabiając 1,25 USD dziennie. Te 700 milionów 
ludzi określa się jako „pracujących biednych”. Dzieci w takich rodzinach czę-
sto muszą pracować bądź są sprzedawane do pracy niewolniczej, ponieważ 
ich rodziny nie zarabiają wystarczająco. Podczas swojego pobytu w kraju 
rozwijającym się być może spotkałeś ludzi żyjących w biedzie i zapytałeś 
sam siebie: Dlaczego bezrobocie jest tak wysokie oraz dlaczego pracują-
cych ludzi nie stać na utrzymanie?

Istnieje wiele zróżnicowanych przyczyn ubóstwa, jednakże biorąc pod 
uwagę wymiar globalny, nasuwa się kolejna bardzo istotna przyczyna 
powstawania biedy, a mianowicie chodzi o nieuczciwe warunki handlo-
we między krajami uprzemysłowionymi a tzw. krajami rozwijającymi 
się. Wraz z postępem globalizacji obieg światowy wszelkiego rodzaju dóbr, 
takich jak żywność, wyroby włókiennicze, samochody, komputery itd., jest 
szybszy niż kiedykolwiek. Jednak warunki działania globalnego handlu nie 
są jednakowe dla krajów Globalnej Północy i krajów Globalnego Południa. 
W 1950 roku wszystkie państwa łącznie sprzedały dobra warte 62 miliardy 
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USD, natomiast w 2010 roku 15000 miliardów USD, co stanowi niemalże 
połowę produkcji globalnej. Gospodarki krajów są połączone bardziej niż 
kiedykolwiek i dlatego też należy przyjrzeć się bliżej konsekwencjom tej 
sytuacji. Wspomnieliśmy o spółdzielni Kuapa Kokoo w Ghanie, spojrzyj-
my więc na kakao i czekoladę jako produkty globalnego handlu. W XIX 
wieku kakao stało się produktem masowym i - by sprostać jego zapotrze-
bowaniu, produkcja wzrosła bardziej niż kiedykolwiek. Doszło do tego, 
że w latach 1980-2010 jego produkcja wzrosła podwójnie. Oznacza to 
spadek cen kakao, a co za tym idzie mniejsze zyski za zbiory dla rolników 
z Ghany i z innych miejsc. Między 1980 a 2009 rokiem cena kakao spadła 
niemalże o połowę. Nasuwa się więc pytanie: Dlaczego nie produkować 
czekolady w miejscach takich jak Ghana, zamiast sprzedawać jedynie 
kakao? Jeżeli producent z kraju rozwijającego się chciałby eksportować 
kakao do krajów Unii Europejskiej, to zapłaciłby za to 0,5 % opłaty celnej. 
Natomiast jeżeli chciałby on eksportować czekoladę, musiałby zapłacić 
30%. Dlatego czekolada produkowana w Afryce jest tak droga na glo-
balnym rynku. Nie jest więc niespodzianką fakt, że większość globalnej 
produkcji czekolady jest skoncentrowana w krajach takich jak Holandia, 
Niemcy czy Stany Zjednoczone. 
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- dlaczego? - 

Kakao jest jednym z wielu przykładów ukazujących nieuczciwe przepisy 
dotyczące handlu. Tak samo dzieje się w przypadku większości produktów 
rolnych, takich jak owoce tropikalne, warzywa, ropa naftowa czy wiele in-
nych surowców, które wszyscy codziennie kupujemy. Zjawisko to jest po-
wszechne nie tylko w granicach Unii Europejskiej, ale także w większości 
innych krajów uprzemysłowionych. Oprócz opłat celnych istnieje wiele 
innych przeszkód utrudniających eksport produktów do krajów uprzemy-
słowionych producentom mieszkającym w krajach rozwijających się, np. 
na wiele wyrobów gotowych są nałożone pewne limity. Co więcej zasady 
dotyczące pochodzenia towarów i wyrobów także stanowią przeszkodę 
dla krajów rozwijających się. Może dojść do sytuacji, w której sprzedawca 
z kraju rozwijającego się będzie zmuszony udowodnić, że więcej niż 30-
50% materiałów użytych w gotowym produkcie pochodzi z jego ojczyste-
go kraju. Jest to wręcz niemożliwe przy produktach złożonych z dziesiątek 
czy setek składników. Zamierzenie obowiązujących zasad handlowych jest 
proste: kraje uprzemysłowione chętnie importują tanie surowce, jedno-
cześnie chcąc uchronić swój przemysł przed konkurentami z krajów roz-
wijających się.  Unia Europejska oraz inne kraje uprzemysłowione żądają 
wolnego dostępu do rynku krajów rozwijających się bez wysokich opłat 

celnych nakładanych na ich włas-
ne produkty. Liberalizacja handlu 
w tym przypadku jest niczym uli-
ca jednokierunkowa prowadząca 
z Globalnej Północy do Global-
nego Południa. Jest to bardzo 
korzystne wyjście dla zachodnich 
producentów, natomiast jeżeli 
chodzi o producentów pocho-
dzących z Globalnego Południa, 
jest wręcz odwrotnie. Wracając 
do naszego przykładu czekolady, 
nie mamy wątpliwości, że więk-
szość światowej produkcji czeko-
lady należy jedynie do czterech 
(zachodnich) firm: Nestle, Kraft, 
Ferrero oraz Hershey’s. fo
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Za produkty rolne pochodzące z krajów uprzemysłowionych, takie jak ku-
kurydza, mleko itd., kraje zachodnie płacą swoim rolnikom wysokie sub-
wencje, które wynoszą więcej niż 300 miliardów USD rocznie (podczas 
gdy na pomoc rozwojową przeznacza się jedynie 100 miliardów USD). Za-
chodni rolnicy dostają od państwa więcej niż 2 euro dziennie na każdą kro-
wę, co przekracza dzienny dochód większości mieszkańców Afryki. Dzięki 
temu kraje uprzemysłowione mogą wejść na światowy rynek z tanimi pro-
duktami, a także sprzedawać je krajom rozwijającym się. Stanowi to jed-
nak zagrożenie dla rolników Globalnego Południa, którzy pomimo swoich 
niskich dochodów nie są w stanie rywalizować z produktami dotowanymi 
przez państwa. Rolnicy pochodzący z krajów Globalnego Południa tracą 
swój dochód, produkcja lokalna upada, a kraj staje się coraz bardziej za-
leżny od produktów pochodzących z krajów uprzemysłowionych. 
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Zgodnie z nieuczciwymi zasadami handlu, producenci z krajów rozwijają-
cych się są zmuszani do produkcji wyłącznie upraw na sprzedaż, takich jak 
kakao, kawa, cukier, soja, itd., których potrzebują kraje uprzemysłowione 
oraz do sprzedaży tych produktów na globalnym rynku zdominowanym 
przez przedsiębiorstwa międzynarodowe. Z powodu ciągłego spadku cen 
upraw mieszkańcy Globalnego Południa są w stanie przetrwać korzystając 
jedynie z taniej produkcji, opartej na nieuczciwych pożyczkach i pracy w nie-
humanitarnych warunkach. Ze względu na to, że prawa pracownika są czę-
sto pomijane w takich przypadkach, o wiele trudniej jest zorganizować się 
i walczyć o poprawę tej sytuacji.
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- kogo to dotyczy? - 

Pewnie zastanawiasz się, kto jest temu wszystkiemu winien? Nie ma jednej 
prostej odpowiedzi na to pytanie. Nieuczciwe warunki handlu nie powstały 
z przypadku, ale stworzyli je politycy oraz wpływowe grupy lobbingowe. 
Warunki handlu na poziomie międzynarodowym ustalane są przez przy-
wódców państw na forum Światowej Organizacji Handlu (WTO). Poza 
Światową Organizacją Handlu istnieje wiele wielostronnych oraz dwustron-
nych porozumień między krajami rozwijającymi się oraz krajami uprzemy-
słowionymi, np. Umowy o partnerstwie gospodarczym (EPA) zawierane 
między Unią Europejską a krajami rozwijającymi się. Warunki handlowe 
ustanawiane są w wyniku zasad przyjętych przez kraje uprzemysłowione, 
które stanowią potęgę gospodarczą i militarną. Wewnątrz Światowej Or-
ganizacji Handlu, jak i w ramach innych porozumień, kraje rozwijające się 
mają tu niewielki wpływ. W taki właśnie sposób działają warunki niespra-
wiedliwego handlu. 
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W kwestii handlu przedsiębiorstwa międzynarodowe są często o wiele po-
tężniejsze niż same rządy (nawet w krajach Globalnej Północy). Przykła-
dem będzie tutaj działalność Coca-Coli w Indiach. 

Spośród 200 krajów, w któ-
rych sprzedawana jest 
Coca-Cola, Indie mają praw-
dopodobnie najszybciej roz-
wijający się rynek, jednakże 
niekorzystny wpływ produk-
cji na środowisko natural-
ne spowodował, że Spółka 
Coca-Cola (The Coca-Cola 
Company) napotkała bu-
rzę krytyki i protestów ze 

strony lokalnych rozlewni. W Indiach wzrosło oburzenie przeciwko prakty-
kom produkcyjnym firmy Coca-Cola, które wyczerpują ogromne ilości wód 
gruntowych i zmieniają środowiska rolnicze w pustynie. W zastraszającym 
tempie rosną wskaźniki samobójstw wśród hinduskich rolników, których 
źródło utrzymania zostało zniszczone. Przez wiele lat, każdego dnia, mia-
ły miejsce nieustające protesty, od dużych demonstracji po małe milczące 
manifestacje, przeciwko nadużyciom firmy Coca-Cola w Indiach. 

W 2007 roku Centrum Prawa Ekologicznego opublikowało raport o nastę-
pującej treści: 

„Pogorszenie jakości i zmniejszenie ilości wód gruntowych, wynikające z tego 
problemy zdrowia publicznego oraz zniszczenie gospodarki rolnej to główne 
problemy występujące w wiosce Plachimada. Działalność Spółki Coca-Cola 
spowodowała bądź przyczyniła się do większej części wymienionych prob-
lemów… Miała ona także bardzo negatywny wpływ na dostępność dobrej 
jakości wody przeznaczonej do picia oraz rolnictwa. Oprócz tego spółka zanie-
czyściła także grunty rolne poprzez składowanie niebezpiecznych odpadów. 
Wszystkie wymienione problemy rażąco naruszają podstawowe prawa czło-
wieka, tj. prawo do życia, prawo do środków do życia oraz naruszają przepisy 
dotyczące kontroli zanieczyszczenia”.

Duży związek ma z tym także „globalizacja neoliberalna”, która ma ne-
gatywny wpływ na kraje na całym świecie. Zagłębiając się w powstanie 
neoliberalnego programu i jego wpływ na rozwój można dostrzec, jak jego 
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zasady przyczyniają się do powstawania coraz większej przepaści mię-
dzy krajami bogatymi a biednymi, zarówno w krajach rozwijających się, 
jak i w krajach „uprzemysłowionych”. Szczególnym przykładem są Sta-
ny Zjednoczone, gdzie widoczne są największe dysproporcje w kwestii 
bogactwa, a przepaść między bogatymi i biednymi jest ogromna i stale 
się powiększa. Podobna sytuacja ma miejsce w Indiach oraz innych krajach 
BRIC (Brazylia, Rosja, Indie oraz Chiny), gdzie mimo że wskaźnik dobroby-
tu wzrasta, nie jest jednak równoznaczny z poprawą warunków większo-
ści mieszkańców tych krajów. 

Rolnicy zajmujący się uprawą kakao w Ghanie stanowią jedynie „trybik” 
w olbrzymiej machinie globalnego handlu kakao. Jednak to właśnie nie-
uczciwe warunki handlu są głównym powodem ich trudnej sytuacji, co 
w wymiarze globalnym stanowi główną przeszkodę w rozwoju krajów 
Globalnego Południa. Istnieją jednak alternatywne wyjścia z tej sytuacji. 
Członkowie spółdzielni Kuapa Kokoo znaleźli inne rozwiązanie, a miano-
wicie dołączyli do inicjatywy Sprawiedliwego Handlu. Oznacza to, że wszy-
scy członkowie otrzymują za swoje kakao gwarantowaną kwotę, która jest 
wyższa niż średnia cena na rynku światowym. Dlatego też nawet jeżeli 
cena kakao spada, rolnicy nadal mogą płacić odpowiednie wynagrodzenie 
swoim pracownikom i wieść lepsze życie. 

Fatima Ali jest rolnikiem w spółdzielni Kuapa Kokoo 
i twierdzi: „Udało mi się zapisać moje jedyne dziecko 
do prywatnej szkoły, ponieważ jestem niezależna fi-
nansowo… Pomogłam także mojemu ojcu dokończyć 
nasz dom. Teraz mamy własny dom!”

Uczciwe pożyczki oraz warunki pracy są na bieżąco kontrolowane poprzez 
inspekcję (FLO Cert) Organizacji Oznakowania Sprawiedliwego Handlu 
(Fair Trade Labelling Organization). Ponadto Kuapa Kokoo jest głównym 
udziałowcem spółki czekolady, która działa w Europie. W ten sposób 
spółdzielnia czerpie zyski także ze sprzedaży czekolady, tym samym nie 
jest zależna jedynie od produkcji kakao. Ze względu na uczciwe pożyczki 
oraz odpowiednie standardy pracy, sprawiedliwy handel czekoladą wy-
produkowaną z kakao pochodzącego z Kuapa Kokoo jest trochę droższy 
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w porównaniu z czekoladą pochodzącą z handlu konwencjonalnego, ale 
wielu klientów jest w stanie zapłacić godziwą cenę za dobrą czekoladę. Ten 
przykład uzmysławia nam, że można dokonać zmian oraz że istnieją ludzie 
chętni, by wziąć swój los we własne ręce.

Jak było w Twoim przypadku? Czy spotkałeś ludzi na-
zywanych „pracującymi biednymi” i zastanawiałeś się 
jak można poprawić ich sytuację? 

Jakie problemy napotykają „pracujący biedni” 
w Twoim ojczystym kraju i jak wygląda ich sytuacja?

* TCC (Tropical Commodity Coalition 2008: Sweetness follow. Ogólny przewod-
nik po zrównoważonej strefie kakao.) 
http://www.teacoffeecocoa.org/tcc/Publications/Our-publications 

* http://kuapakokoogh.com

* Raport dotyczący Milenijnych Celów Rozwoju, ONZ 2011

* Raport o Rozwoju Społecznym Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwo-
ju 2005

* Bank Światowy 2005

* Światowa Organizacja Handlu, statystyczne bazy danych http://stat.wto.org

* Międzynarodowa Organizacja Kakao (ICCO) 2010

* Organizacja Tropical Commodities Coalition 2009 Barometr dot. Uprawy ka-
kao 2009 http://www.teacoffeecocoa.org/tcc/Publications/Our-publications

* Organizacja Foodwatch 2009
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- Co to jest? -

Globalne ocieplenie oraz zmiany klimatyczne mają bardzo negatywny 
wpływ na cały świat i wszystkich jego mieszkańców. 

Kilka dekad temu naukowcy przyznali zgodnie, że zmiany klimatyczne rze-
czywiście mają miejsce. Teraz możemy się jedynie zastanawiać, jak wielki 
wpływ będą one miały na ludzkość. Do tej pory powodzie, susze czy ka-
tastrofy pogodowe przyniosły ogromne straty materialne, pozostawiając 
miliony ludzi bez dachu nad głową. Huragany czy silne deszcze zmniejsza-
ją, a nawet niszczą całe uprawy, skazując całe rodziny na głód i zmuszając 
je do opuszczenia swoich domów lub wysłania swoich dzieci w nadziei na 
lepsze życie w innym miejscu na ziemi. 

  Zmiany klimatyczne – 
  robi się gorąco  
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Być może również doświadczyłeś podobnie cięż-
kich warunków klimatycznych w kraju, w którym 
miałeś okazję gościć? 

Zmiany klimatyczne to jedno z największych zagrożeń w walce przeciwko 
ubóstwu. Dlaczego? W jaki sposób my, mieszkańcy północnej półkuli, jeste-
śmy z nią powiązani?

- dlaczego? - 

Globalne ocieplenie to zjawisko powstałe w wyniku działalności człowie-
ka. W ciągu ostatnich kilku dekad kraje uprzemysłowione zużywały i na-
dal zużywają niebotyczne ilości paliw kopalnych (węgla, gazu ziemnego 
oraz ropy naftowej), by rozwijać swój przemysł. Można by stwierdzić, że 
bogactwo krajów Globalnej Północy jest stymulowane poprzez zużywanie 
energii kopalnej. Natomiast dwutlenek węgla, który jest emitowany do 
atmosfery jako produkt uboczny powstały w wyniku spalania paliw kopal-
nych (oprócz metanu oraz podtlenku azotu), przyczynia się w około 60% 
do powstawania efektu cieplarnianego, który z kolei powoduje globalne 
ocieplenie. Gazy te tworzą powłokę atmosferyczną, która zapobiega ujściu 
ciepła i jednocześnie odbija je z powrotem do ziemi, powodując efekt glo-
balnego ocieplenia. 

Mimo że problem ten został dostrzeżony przez decydentów, nadal jest 
jeszcze daleko do tego, by przekonać duże koncerny energetyczne do 
zmiany polityki oraz by inwestowali w nowoczesne odnawialne źródła 
energii w sposób zrównoważony. Obecnie w Niemczech nadal jest 20 elek-
trowni węglowych, które znajdują się na etapie budowy lub zostaną ukoń-
czone w najbliższej przyszłości.
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Od około 1900 roku do tej pory temperatura ziemi wzrosła już o 0,7°C. 
Nawet jeżeli wszystkie emisje gazów zostałyby zatrzymane jutro, to i tak 
w ciągu nadchodzących dekad temperatura ziemi nadal wzrosłaby o 0.5 
do 1°C w wyniku wcześniejszych emisji. Według naukowców nie możemy 
dopuścić do tego, by temperatura ziemi wzrosła o więcej niż 2°C, w prze-
ciwnym razie zakończy się to katastroficznymi konsekwencjami. Biorąc to 
pod uwagę, istnieje pilna potrzeba zmiany nastawienia, a także podejmo-
wania działań.

Konsekwencje globalnego ocie-
plenia już dają się odczuć na całym 
świecie: topnieją polarne czapy lo-
dowe oraz lodowce, rośnie poziom 
mórz. Z jednej strony doświadcza-
my ulewnych deszczy, huraganów 
oraz powodzi; z drugiej rosnące 
temperatury powodują pustynnie-
nie czy susze, które z kolei prowa-
dzą do zmniejszenia wydajności 
plonów oraz do zniszczenia całych 
zbiorów. 

Ekstremalne warunki pogodowe nie tylko wywierają wpływ na bezpieczeń-
stwo żywnościowe, ale także utrudniają dostęp do czystej, świeżej wody, 
co powoduje rozprzestrzenianie się chorób, takich jak biegunka czy zakaże-
nia pokarmowe, a ponadto zwiększa rozpowszechnianie malarii. 
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Fatima Ali z Ghany, pro-
ducentka kakao, twierdzi: 
„Dzięki Kuapa Kokoo moja 
spółka Alikrom posiada otwór 
wiertniczy i dzięki temu od 
siedmiu ostatnich lat może-
my pić czystą wodę. Wcześ-
niej musieliśmy przejść długą 
drogę, by przynieść wodę ze 
strumienia. Pamiętam, że 
kiedyś zachorowałam i trafi-

łam do szpitala. Powiedziano 
wtedy mojemu tacie, że mam 
dur brzuszny, którego źród-
łem zakażenia jest woda. Od-
kąd mamy otwór wiertniczy, 
nikt z mojej rodziny nie za-
chorował już na tę chorobę.”

Niestety same kraje Globalnego Południa nie są 
w stanie dokonać zmian. W jaki sposób można 
pomóc ludziom takim jak Fatima Ali, by mogła 
wieść życie, na które sama może mieć wpływ? 

W jaki sposób można przyczynić się do zmian?

- kogo to dotyczy? - 

1 miliard najbiedniejszych ludzi na świecie 
wytwarza zaledwie 3% globalnego 

„śladu węglowego”.

HDR, 2008, s. 43
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Obecnie jesteśmy świadkami wcześniej wspomnianych zmian. My, jako 
mieszkańcy Globalnej Północy, doświadczamy zmian klimatycznych 
poprzez ciepłe zimy bez śniegu czy też gorące lata. O zmianach klima-
tycznych dowiadujemy się głównie z mediów, które donoszą o powo-
dzi w Azji Południowo-Wschodniej, suszy w Afryce Subsaharyjskiej czy 
też niszczycielskich huraganach w Regionie Karaibskim. Konsekwencje 
globalnego ocieplenia dosięgają głównie mieszkańców Globalnego Po-
łudnia, chociaż praktycznie nie przyczynili się oni do jego powstawania 
ani tym bardziej nie skorzystali na nim. Jednakże to właśnie oni ponoszą 
tego najgorsze konsekwencje tracąc źródło utrzymania, domy swoich 
przodków oraz stawiając czoła trudnym procesom migracyjnym. 

Następuje wołanie o „sprawiedliwość klimatyczną” z powodu tego, jak nie-
sprawiedliwy jest wpływ zmian klimatycznych na najuboższych, najbardziej 
bezbronnych ludzi. Szczególną uwagę skupia się na niesprawiedliwości i lu-
dziach, którzy przysporzyli ziemi najwięcej szkód.

Według Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), kraje 
Globalnego Południa znajdują się w krytycznym stanie głównie z trzech 
powodów: 

* położenia geograficznego, 

* silnego uzależnienia od rolnictwa 

* oraz braku dostępu do zasobów, a co za tym idzie - nie są w stanie się 
odpowiednio przystosować do zmian klimatycznych.

Program Narodów Zjednoczonych ds. Roz-
woju podaje również, że gdyby podczas 
następnego stulecia średnia temperatura 
wzrosła o około trzy lub cztery stopnie, to 
około 330 milionów ludzi musiałoby opuścić 
swoje domy z powodu powodzi, susz, braku 
bezpieczeństwa żywnościowego bądź dla-
tego, że ich ojczyzna zniknęła pod wodą czy 
też piaskiem. W samym Bangladeszu ucier-
piałoby aż 70 milionów ludzi, a mieszkańcy 
małych wysp na Oceanie Spokojnym, takich 
jak Tuvalu, Kiribati czy też Wysp Salomona, 
byliby zmuszeni migrować – co obecnie 
spotyka niektóre państwa wyspiarskie.
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Podczas gdy skutki zmian klimatycznych były wcześniej najsilniej od-
czuwane w krajach Globalnego Południa, obecnie również kraje Glo-
balnej Północy doświadczają ich konsekwencji, a przykładem będą tu 
powodzie błyskawiczne czy też srogie zimy, które mają miejsce w wielu 
krajach europejskich. Wielu mieszkańców Globalnej Północy, w tym poli-
tycy, decydenci oraz zwykli obywatele, zaprzeczają istnieniu zmian klima-
tycznych czy też temu, że mają one jakikolwiek związek z nimi samymi. 
Jednak istnieją na to dowody i musimy skupić naszą debatę na temacie 
niesprawiedliwego traktowania tego problemu.

Kilka dekad temu naukowcy przyznali zgodnie, że zmiany klimatyczne 
rzeczywiście mają miejsce. Teraz możemy się jedynie zastanawiać, jak 
wielki wpływ będą one miały na ludzkość. Do tej pory powodzie, susze 
czy katastrofy pogodowe przyniosły ogromne straty materialne, pozo-
stawiając miliony ludzi bez dachu nad głową. Huragany czy silne deszcze 
zmniejszają, a nawet niszczą całe uprawy, skazując całe rodziny na głód 

i zmuszając je do opuszczenia 
swoich domów lub wysłania 
swoich dzieci w nadziei na 
lepsze życie w innym miejscu 
na ziemi. 

Kto jest odpowiedzialny za zmiany klimatyczne? 
Co należy zmienić?

By odpowiedzieć na te pytania, musimy dowiedzieć się kto ma władzę i kto 
podejmuje decyzje w odniesieniu do tych kwestii. Należy także bacznie przyj-
rzeć się roli i odpowiedzialności wielkich korporacji oraz ujawnić, kto czerpie 
zyski z przemysłu, który szkodzi Ziemi? Jaka jest nasza rola jako konsumentów, 
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Zmiany klimatyczne nie są już kluczowym zagadnieniem, 
które kształtowało lub nawet definiowało cele, 

które można było osiągnąć w ramach rozwoju… 
Istnieje potrzeba kontynuowania budowy inicjatyw politycznych, 

które pomogą zapobiec dalszym zmianom klimatycznym. 
W dalszym ciągu obserwuje się jednak, że – przynajmniej 

na Północy, przesłanie dotyczące zmian klimatycznych 
nadal nie wywołuje znaczącej zmiany 
w postawach i zachowaniach ludzi… 

Nieustanne uświadamianie ludzi oraz poparcie są tu niezbędne.

Leading Edge 20:20, Trocaire, 2011

* http://www.klimawandel-bekaempfen.de/381.html

* http://www.bpb.de/themen/LMZKSN,0,0,Der_Mensch_als_
Klimaver%E4nderer. html

* Oxfam Heinrich Böll Stiftung (Hrsg.): Menschen im Klimawandel – Unter-
richtssequenzen zu den Folgen des Klimawandels in armen Ländern

* UNDP (Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju): Raport o Rozwoju 
Społecznym 2007/2008 – Zwalczanie zmian klimatycznych: Solidarność ludzka 
w podzielonym świecie.

* http://hdr.undp.org/en/media/Two_Degrees_En.pdf 
(ostatni dostęp: 05.03.2012)

mieszkańców naszych krajów czy planety w sprzeciwianiu się tym instytu-
cjom? Nie jest łatwo zadawać tak trudne pytania, jednak musimy spojrzeć 
z szerszej perspektywy na uczestników procesu zmian klimatycz-
nych, a zwłaszcza tych, którzy mają swój wkład w ten poważny problem, 
jak i tych, którzy strasznie cierpią z tego powodu. Ważne jest także, żeby 
głos tych ludzi został usłyszany. 



-46-

- Co należy zrobić? - 

Dzisiejszy świat stoi w obliczu dość poważnych i pilnych wyzwań. Skupia-
my się na skutkach globalnego ocieplenia oraz niesprawiedliwego systemu 
handlu w krajach Globalnego Południa. Podejmując dyskusję na podobne 
tematy przy okazji można by poruszyć kilka innych zagadnień: rynki finan-
sowe, zajmowanie ziemi, kryzys energetyczny, przepaść informatyczna. 

Który temat wzbudza Twoje 
zainteresowanie?

-Strategie - 

* Co tak właściwie można z tym zrobić? 

* Czy Ty – jako pojedyncza osoba – mógłbyś przyczynić się do zmiany    
świata na lepsze? 

* Co zrobiono do tej pory? 

Istnieją już strategie zwalczania ubóstwa, zmian klimatycznych czy nie-
sprawiedliwego systemu handlu i występują na wielu poziomach, o których 
będzie mowa na następnych stronach.



-47-

> Na poziomie globalnym / międzynarodowym
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Milenijne Cele Rozwoju to międzynarodowa strategia walki ze społeczny-
mi, środowiskowymi oraz medycznymi zagrożeniami i wyzwaniami ludz-
kości, takimi jak bieda, głód, zmiany klimatu oraz choroby zakaźne, takie 
jak HIV/AIDS, gruźlica czy malaria.

Milenijne Cele Rozwoju zostały opracowane podczas szczytu ONZ w 2000 
roku w Nowym Jorku. Celem było znalezienie wspólnego rozwiązania do 
walki ze skrajnym ubóstwem, rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych 
i ekologicznej dewastacji. Wszyscy przywódcy państw i rządów, którzy 
uczestniczyli w szczycie, podpisali dokument dostarczony przez Kofiego 
Annana, który nazwano później Deklaracją Milenijną. Uczestnicy zobowią-
zali się, by do 2015 roku przedsięwziąć środki w celu poprawy ogólnej sytu-
acji ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie.

Milenijne Cele Rozwoju – jako strategia jedyna w swoim rodzaju – stanowią 
globalne wyzwanie. Rządy i organizacje pozarządowe dostosowały swoją 
działalność, by osiągnąć cele określone w Milenijnych Celach Rozwoju, i mają 
one ogromny wpływ na strategie rozwoju kraju. Nawet jeśli niektóre z celów 
nie zostaną zrealizowane do 2015 roku, a niektóre kraje, zwłaszcza w Afryce 
Subsaharyjskiej, wciąż walczą by sprostać nawet jednemu z celów, po raz 
pierwszy ma miejsce sytuacja, gdzie wszystkie państwa i ich rządy uznały, że 
ubóstwo dotyka cały świat i że na całym świecie spoczywa odpowiedzialność 
oraz obowiązek walki z ubóstwem.

Milenijne Cele Rozwoju mają na celu uczynienie kwestii rozwoju i polityki 
wymiernymi, a w przypadku niespełnienia tych celów, odpowiedzialność 
będzie spoczywała na rządach, ponieważ podpisały one Deklarację Mile-
nijną. Dlatego też Milenijne Cele Rozwoju są także narzędziem, które spo-
czywa w rękach społeczeństwa obywatelskiego, aby wywrzeć nacisk na ich 
rząd, by ten działał w sprawie ubóstwa występującego na świecie. 

Zlikwidowanie ubóstwa i głodu
Powszechne nauczanie
Równość płci

  Zdrowie dzieci
  Zdrowie matek
  Zwalczanie HIV / AIDS
  Zrównoważony rozwój
  Globalne partnerstwo.

*
*
*

*
*
*

*
*Milenijne Cele Rozwoju to:
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Inne strategie na skalę światową
Natychmiastowe zniesienie najgorszych form pracy dzieci oraz prze-
strzeganie najniższego wieku dopuszczenia do zatrudnienia 
(Konwencja 182 i 138)
Zniesienie pracy przymusowej (Konwencja 29 i 105)
Wolność związkowa i prawa rokowań zbiorowych 
(Konwencja 87 i 98)
Jednakowe wynagrodzenie i eliminacja dyskryminacji w zakresie 
zatrudnienia i wykonywania zawodu (Konwencja 100 i 111).

MOP (Międzynarodowa Organizacja Pracy Organizacji Narodów Zjednoczo-
nych) oraz jej podstawowe standardy pracy

Umorzenie długów ubogich krajów o wysokim zadłużeniu  (HIPC)
Grupa Banku Światowego zapewnia umorzenie długów najbiedniejszych 
krajów. W 1996 roku, z inicjatywy Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Rozwoju (IDA), funduszu Banku Światowego dla krajów najuboższych 
oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), powstał Program 
Redukcji Zobowiązań Najbiedniejszych i Najbardziej Zadłużonych Państw 
Świata (HIPC). Inicjatywa jest skierowana do wszystkich wierzycieli, by 
dobrowolnie umorzyli długi krajom, których gospodarki są zadłużone. 

Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych 
w sprawie Zmian Klimatu
Po raz pierwszy w historii ludzkości, w 1997 roku kraje uprzemysłowione 
ustanowiły zbiór wiążących zobowiązań dotyczących emisji gazów cieplar-
nianych. Zgodnie z  Protokołem z Kioto, kraje uprzemysłowione zamierzały 
zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych łącznie o 5% w okresie od 2008 do 
2012 roku w porównaniu z rokiem 1990. Zapoczątkowało to największe eko-
logiczno-polityczne inicjatywy XXI wieku. 

Jednak do tej pory nie można było osiągnąć tych ambitnych celów. Możli-
we było jedynie zmierzenie postępów na poziomie regionalnym – np. Eu-
ropa zmniejszyła emisję gazów cieplarnianych o około 8%. Natomiast, jeśli 
chodzi o światową redukcję emisji gazów -  wskaźniki zużycia wciąż rosną. 
Dzieje się tak częściowo ze względu na rozwój silnych gospodarek krajów 
transformacji, takich jak Brazylia, Chiny i Indie. Ponadto, również Stany 
Zjednoczone przyczyniły się do wzrostu globalnych emisji dwutlenku węgla, 
ponieważ amerykański rząd nie zgodził się jeszcze podpisać Protokołu z Kio-
to. Jednak Protokół z Kioto niedługo wygaśnie, a nie została przewidziana 
jeszcze żadna umowa zastępująca, która nałożyłaby bardziej obligatoryjne 
obowiązki na państwa i rządy.

*

*
*

*
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Reformy
Reformy są częstym narzędziem politycznym używanym w celu 
zmiany struktury warunków wewnątrz państwa. W krajach Południa 
dokonano różnych reform politycznych, gospodarczych czy też rolni-
czych, na przykład reformy rolne w Ameryce Łacińskiej bądź uznanie 
praw i tożsamości ludów tubylczych.

Dobre rządzenie
Dobre rządzenie to synonim zrównoważonego rozwoju i promocji 
warunków wewnątrz państwa. Od lat 90-tych stało się ono kluczo-
wym słowem w strategii polityki rozwoju. Promowanie dobrego za-
rządzania oznacza umocnienie demokracji, praworządności, głosu 
mniejszości, praw człowieka, współpracy i przejrzystości w rozwoju 
państw partnerskich oraz walki z korupcją, dyskryminacją i ukrywa-
niem pewnych informacji.

Dokumenty Strategii Redukcji Ubóstwa (PRSP)
Państwa przy pomocy podmiotów niepublicznych przygotowują 
strategie ograniczania ubóstwa, które podlegają analizie MFW 
i Banku Światowego, w celu uzyskania kredytów do realizacji 
działań przedstawionych w dokumentach.

Pomoc rozwojowa
Minęło już 30 lat odkąd Organizacja Narodów Zjednoczonych zapro-
ponowała międzynarodowe rozwiązanie, a mianowicie przekazanie 
0,7% PKB na pomoc rozwojową. W 2005 roku Federalne Ministerstwo 
ds. Rozwoju i Współpracy Gospodarczej podpisało porozumienie, że 
podniesie wartość pomocy rozwojowej do 0,7% PKB. Jednak do dziś 
Niemcy zdołali zapewnić jedynie połowę docelowych 0,7%.

> Strategie na poziomie krajowym
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Decyzje dotyczące strategii na poziomie krajowym są podejmowane i wdra-
żane głównie przez podmioty państwowe oraz osoby uprawnione do podej-
mowania decyzji, dlatego też uczestnictwo w strategiach lub kształtowanie 
ich może wydawać się bardzo odległe i trudne, nie zapominajmy jednak, że 
żyjemy w demokracji! Jednak to właśnie do Ciebie należy wybór tych osób 
i Ty również możesz korzystać z prawa głosu, by wyrazić swoją opinię. 

Obecnie coraz bardziej odczuwa się rosnące znaczenie podmiotów niepub-
licznych, które korzystają ze swojego prawa, by zaprotestować przeciw 
istniejącej sytuacji, np. zmianom klimatycznym, wzrostowi niesprawiedli-
wości i ubóstwa czy też zanikanie różnorodności biologicznej. Zabieranie 
głosu w kwestii niektórych społecznych, kulturowych lub ekologicznych 
problemów krajów Globalnego Południa jest nazywane rzecznictwem roz-
woju. Rzecznictwo może być realizowane poprzez grupę, na przykład grupę 
aktywistów, takich jak kampania Clean Clothes (Clean Clothes Campaign), 
która walczy o prawa pracownika w przemyśle włókienniczym, a także sze-
rzy edukację rozwojową. Rzecznictwo to ogólny termin opisujący szeroką 
gamę działań: 

*  Podnoszenie świadomości

*  Mobilizacja

*  Prowadzenie kampanii  

*  Lobbing.

To właśnie Twoje zaangażowanie, jako wolontariu-
sza powracającego z misji, ma ogromne znaczenie, 
ponieważ możesz podzielić się doświadczeniami 
ze swojego pobytu za granicą i opowiedzieć jaki 
wpływ na kraje Globalnego Południa mają przygo-
towane strategie. 
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W krajach Południa kobiety lub też rolnicy tworzą spółdzielnie, takie jak 
Spółdzielnia Kuapa Kookoo w Ghanie, zrzeszające wszystkich pracowników 
w celu poprawy swojej sytuacji rynkowej. Współpracując z podmiotami uczci-
wego handlu są oni w stanie podnosić standard swojego życia.

> Na poziomie lokalnym

Jak twierdzi Asamoah Ampo-
fo: „Razem jesteśmy w sta-
nie sprzedać rocznie ponad 
500 worków kakao dla Kua-
pa i Sprawiedliwego Handlu. 
Obecnie staramy się zwięk-
szyć roczną podaż kakao. 
Co więcej, kobiety wewnątrz 
spółki są zachęcane do uczest-
nictwa w dyskusjach na temat 
poruszanych kwestii.” Dodaje: 
„Jestem bardzo wdzięczny Ku-
apa oraz działalności Sprawied-

liwego Handlu za udzielenie 
głosu rolnikom uprawiającym 
kakao oraz za to, że dzięki nim 
nasze rodziny stały się niezależ-
ne finansowo. Jeszcze bardziej 
satysfakcjonujące jest to, że 
posiadamy 45% udziałów w Di-
vine Chocolate w Wielkiej Bry-
tanii. To daje nam dużo radości 
oraz poczucie spełnienia.”

W krajach Południa istnieje także szereg inicjatyw oraz projektów, które 
dotyczą różnej tematyki, między innymi praw człowieka, wody i bezpieczeń-
stwa żywnościowego, edukacji i ochrony zdrowia, zapobiegania konfliktom 
i ich rozstrzygania, kredytów na małą skalę, współuczestnictwa, demokracji 
oraz ochrony środowiska. 

Ponadto, w krajach Północy, na przykład w Niemczech, realizowany jest 
program Agenda 21, który jest strategią mającą na celu wdrożenie bardziej 
zrównoważonego rozwoju w społecznościach lokalnych, np. wprowadzenie 
kawy sprawiedliwego handlu do ogólnodostępnych stołówek pracowniczych 
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lub poprzez zrównoważoną politykę zakupową, gdzie instytucje państwowe 
nabywają produkty i usługi ze źródeł odnawialnych i w drodze sprawiedli-
wego procesu zamawiania, a także zakup ubrań dla policji, strażaków i pra-
cowników szpitali ze źródeł sprawiedliwego handlu czy też zaopatrywanie 
się u firm wydobywczych w kamienie, by wybudować nowe ulice zgodnie 
z zasadami sprawiedliwego handlu. 

Na poziomie lokalnym można dokładnie przemyśleć swoją postawę i po-
dejście w stosunku do zmian klimatycznych. Konieczność poszerzania 
świadomości na temat wspomnianych problemów i nasza odpowiedź na 
zmiany klimatyczne będą miały istotny wpływ na to, jak poradzimy sobie ze 
zmianami, które dotykają każdego z nas, lokalnie i globalnie, teraz i w przy-
szłości. Zamiast po prostu odsuwać się od wstrząsających problemów spo-
łeczeństwa, możemy wyjść naprzeciw z nowymi pomysłami i inicjatywami. 
Transition Towns to przykład inicjatywy lokalnej społeczności, która ko-
rzysta z umiejętności oraz wiedzy w poszukiwaniu nowych pomysłów oraz 
rozwiązań. Transition Towns to lokalna inicjatywa z globalną siecią, dzięki 
której mają kontakt z całym światem.

Uczenie się od mieszkańców 
Globalnego Południa może być 
pierwszym krokiem do dialogu, 
jak przezwyciężyć problemy ubó-
stwa oraz zmian klimatycznych, 
które dotykają społeczności lokal-
ne oraz mają wpływ na cały świat. 
Sposób, w jaki społeczności całego 
świata dostosowały się do zmian 
zachodzących w ich środowi-
skach, może pomóc nam opraco-
wać nowe i innowacyjne pomysły, 
które zastosujemy u siebie. 

Czy w Twoim środowisku istnieje lokalna gru-
pa Agenda 21? Jeśli nie Wiesz, dowiedz się! Za-
zwyczaj lokalne grupy Agendy stanowią część 
większej społeczności i mogą one dostarczyć 
Ci wielu kontaktów.
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Czy będąc za granicą zauważyłeś jakieś szcze-
gólne rozwiązania wykorzystywane przez 
lokalną społeczność? 

Jakie pomysły mogą być realizowane również 
w Twoim środowisku lokalnym, przechodząc 
z poziomu globalnego na lokalny oraz czerpiąc 
z doświadczeń ludzi pochodzących z różnych 
części świata?

> Na poziomie indywidualnym

Do tej pory omówiliśmy obecnie istniejące systemy i strategie dotyczące 
sposobów walki z globalnymi problemami. By zaangażować się w taką pra-
cę, można zgłosić się do organizacji lub włączyć się w działalność politycz-
ną. Ale czy tak naprawdę jesteśmy w stanie na własną rękę – na poziomie 
indywidualnym – przyczynić się do trwałych i znaczących zmian? 

Niezwykle istotne jest, by przyznać, że zmiany są rzeczywiście 
potrzebne na wielu poziomach, ale też wymagają czasu. Ważne 
jest także zaangażowanie wszystkich warstw społeczeństwa (osób 
indywidualnych, decydentów, instytucji, korporacji międzynaro-
dowych, rządów oraz międzynarodowych przedsiębiorstw). Znale-
zienie własnej roli wśród tych wszystkich obszarów, gdzie można 
dokonywać zmian, pozwoli nam zaangażować się w te kwestie, 
którymi interesujemy się najbardziej!  

Sprawdź zatem w trzeciej części naszego poradnika, co sam możesz zrobić, 
jakie masz możliwości wyboru zgodnie z własnymi zainteresowaniami, jak 
możesz się zaangażować i od czego zacząć. 
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http://www.unric.org/de/wirtschaftliche-und-soziale-entwicklung/99

http://www.2015.venro.org/hintergrund.html

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS0,,contentMDK:2004094
2~menuPK:34480~pagePK:34370~theSitePK:4607,00.html

http://www.bmu.de/klimaschutz/internationale_klimapolitik/kyoto_protokoll/
doc/5802.php

http://www.bmu.de/english/climate/general_information/doc/4311.php

http://www.bmz.de/de/was_wir_machen/themen/goodgovernance/guteregie-
rung/hintergrund/index.html

http://www.armut.de/bekaempfung-der-armut.php?mysid=rgknbipo

http://2015praxis.venro.org/startseite

http://www.epo.de/index.php?option=com_content&task=view&id=497&Itemi-

d=31

http://www.nachhaltigkeit.info/artikel/agenda_21_744.htm

http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/*
*

*
*
*

*
*

*

*
*
*
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Przysłowie irlandzkie

DZIAŁALNOŚĆ - - - - - 

Jednak w obliczu wszystkich tych wyzwań, z jakimi w ostatnim czasie musi 
zmierzyć się świat, nie wszystko ma tak posępne barwy. Jedyne, czego 
możemy być pewni, to nadchodzące zmiany. Na przestrzeni wieków świat 
nigdy nie stał w miejscu, ale podlegał nieustannym zmianom, był kształ-
towany przez wiele osób, zarówno przez zwykłych ludzi, jak i wielkich 
przywódców, o których możemy przeczytać na kartach historii. Świat, jaki 
obecnie znamy, zmienił się drastycznie w ciągu ostatnich dziecięciu… dwu-
dziestu… pięćdziesięciu lat. 

Jak będzie wyglądał świat za pięćdziesiąt lat? Kto będzie go kształto-
wał i jaka jest rola każdego z nas w tym procesie? A w szczególności, 
jaka jest nasza rola jako wolontariuszy i pracowników rozwojowych 
powracających z misji w procesie budowania świata, zarówno w kon-
tekście lokalnym, jak i globalnym? 

W jaki sposób możemy wykorzystać nasze niezwykłe doświadczenia, 
umiejętności i wiedzę zgromadzone za granicą, aby dostarczać nie-
zbędnych informacji oraz wpływać na inicjatywy dążące do zmian, 
których obecnie jesteśmy świadkami? 

Nie zaorzesz pola, jeśli będziesz 
jeździł pługiem w myślach.

?
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Zmiany nie są łatwe. Dokonywanie tych zmian nie jest łatwe. Czasa-
mi łatwiej jest schować głowę w piasek, niż angażować się w tak trudne 
i złożone problemy. Zatem jak pokonać te trudności i zachęcić innych do 
włączenia się w to dzieło, stanowi dziś bardzo istotne pytanie. Bardzo po-
mocne może okazać się tutaj Twoje świadectwo – opowiedz innym o tym, 
czego nauczyłeś się za granicą, o wyzwaniach, którym musiałeś sprostać 
po powrocie do domu. Nawiązywanie znajomości z ludźmi, którzy prze-
żyli podobne doświadczenia, a także z ludźmi znajdującymi się w pobliżu, 
którzy chętnie Cię wysłuchają, może znacznie zmniejszyć frustrację, jakiej 
ostatnio doświadczasz. 

Dlaczego zaistniała potrzeba zmian i co Ty masz z tym wspólnego? 
Jakie są wzajemne powiązania? 
Jakie znaczenie ma posiadanie kontroli nad innymi ludźmi? 
Jak Ty możesz mieć wpływ na pewne rzeczy? 

?
?

W tej części przedstawimy Ci kilka różnych rozwiązań, które są w zasięgu 
Twojej ręki.



-57-

ZMIEŃ ŚWIAT – 
ZACZNIJ OD DOMU  

Jak już zostało wspomniane w części 1., powrót do 
domu może okazać się takim samym wyzwaniem, 
jak wyjazd za granicę. Po powrocie poznajesz swoją 
ojczyznę – dotąd przyjazną i „normalną” –  z innej per-
spektywy. Problemy, z którymi zmagają się miesz-
kańcy Twojego kraju, mogą wydawać się nieistotne 
w porównaniu do problemów, których doświadcza 
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Czy jest cokolwiek, co właśnie TY mógłbyś zmienić 
w celu poprawienia sytuacji na świecie?

Pierwszym krokiem jest uświadomienie sobie, jak wiele czynników w naszym 
codziennym życiu ma bezpośredni wpływ na warunki życia na drugiej półkuli 
ziemskiej, np. korzystanie z żywności, ubrań, energii, wody, itp. Zacznij od 
przeanalizowania własnej postawy pod kątem Twoich wyborów konsumen-
ckich, zaangażowania w kwestie polityczne, a także pracy i stylu życia. 

Aby dowiedzieć się więcej, jaki jest Twój osobisty wkład w sytuację na świe-
cie, zapraszamy do odwiedzenia poniższych stron internetowych. Będziesz 
zaskoczony, jak wielkie znaczenie mają nasze zachowania w życiu ludzi w in-
nych częściach świata w odniesieniu do systemów, gdzie jedni korzystają z pra-
cy innych, a także równowagi w środowisku naturalnym, od której my wszyscy 
jesteśmy zależni. 

http://www.slaveryfootprint.org

http://www.storyofstuff.org/

http://www.worldometers.info/

http://www.footprint-deutschland.de  *
*
*
*

kraj, w którym gościłeś – problem bezpieczeństwa żywnościowego, bezro-
bocie, ubóstwo, głód, niesprawiedliwość, dyskryminacja, o czym wspomi-
naliśmy w części 2. Ponadto nadal czujesz się związany z kulturą, ludźmi 
oraz krajem, gdzie miałeś okazję przebywać i czuć się częścią ich codzien-
nego życia. Być może zainspirowało Cię to do podejmowania działań na 
rzecz globalnej sprawiedliwości po powrocie do domu.

W obliczu globalnych powiązań ówczesnego świata problemy nie mogą być 
umiejscowione i rozwiązywane jedynie na poziomie Globalnego Południa. 
Mamy bardzo duże pole do działania w naszych własnych krajach, domach 
i społeczeństwach. Jesteśmy sprawcami tych problemów, dlatego możemy 
być także częścią jego rozwiązania.
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Sprawiedliwy handel 
i produkty organiczne  
Najłatwiejszym wkładem w dążeniu do równowagi byłoby dopasowanie 
własnej konsumpcji. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, konsumpcja 
Globalnej Północy jest w przeważającym stopniu odpowiedzialna za 
wysoką produkcję i zużycie światowych zasobów, co znajduje odzwier-
ciedlenie w poważnych konsekwencjach, typu zmiany klimatyczne, 
w krajach Globalnego Południa. W tym przypadku wybieranie towarów 
sprawiedliwego handlu wydaje się być dobrą alternatywą dla konwencjo-
nalnych towarów.

Dobrą decyzją jest wybieranie 
kawy lub kakao pochodzących ze 
sprawiedliwego handlu, zamiast 
kawy i czekolady dostępnych na 
rynku konwencjonalnym. Kupowa-
nie tych produktów żywieniowych 
może przynieść pozytywne rezulta-
ty na drugim końcu tego łańcucha, 
gdzie znajdują się producenci i ich 
rodziny. Ostatnio dowiedzieliśmy 
się od członków spółdzielni Kuapa 
Kokoo w Ghanie, że sprawiedliwy 
handel poprawił ich życie, rozwi-
nął w nich wewnętrzną motywację, 
pomógł zapewnić bezpieczeństwo 
finansowe i poprawił perspektywy 
na przyszłość. 
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http://www.waterfootprint.org/?page=files/YourWaterFootprint

http://fairtrade.org.pl/

http://www.sprawiedliwyhandel.pl/

http://zielonasiec.pl/programy/kampania-kupuj-odpowiedzialnie/

http://www.wwf.org.uk 
*
*
*
*

*

Jednak współcześnie nie tylko żywność sprawiedliwego handlu oraz pro-
dukty organiczne są dostępne w sprzedaży. Oferta ta została poszerzona 
o ubrania, buty, a także kwiaty i wycieczki, które oparte są na zasadzie 
zrównoważonego rozwoju. 

W ostatnich latach znacznie wzrosła podaż mody ekologicznej. Przy pro-
dukcji odzieży organicznej i odzieży pochodzącej ze sprawiedliwego han-
dlu można oszczędzać wodę i zredukować użycie pestycydów. Procesowi 
produkcji bawełny, która trafia na rynek konwencjonalny, towarzyszy 
duże zużycie wody i pestycydów, które mogą być szkodliwe dla pracowni-
ków i środowiska, a w rezultacie również dla klienta, który kupuje ubrania 
„naszpikowane” chemikaliami. Obecnie ekologiczną odzież można zaku-
pić przez Internet, jednak coraz więcej mówi się o otwieraniu małych skle-
pików. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź poniższe strony:

http://www.fairwear.org/?w=fair-wear-brands

http://www.ci-romero.de/ 

http://www.modnieietycznie.pl

http://cleanclothes.pl/*
*
*
*

Poza tym również kupowanie odzieży używanej lub zorganizowanie 
wielkiej wymiany ciuchowej z przyjaciółmi, rodziną lub sąsiadami, może 
sprawić wiele radości i jednocześnie zakończyć się udanymi zakupami 
w zgodzie z ideą zrównoważonej konsumpcji.

Jednak nie tylko produkty sprawiedliwego handlu mogą przyczynić się do 
Twojego wkładu w globalną sprawiedliwość. Poprzez kupowanie produktów 
regionalnych i ekologicznych, możesz mieć również udział w zrównoważo-
nym podejściu poprzez wybory dotyczące transportu, unikanie środków 
chemicznych przy uprawie roślin oraz popieranie krajowych producentów. 
Ponadto zmniejszenie konsumpcji niedegradowalnych produktów, takich 
jak torebki plastikowe, także może pomóc przy oszczędzaniu zasobów.
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Zrównoważony styl życia  

Zrównoważony styl życia cha-
rakteryzuje się dążeniem do 
ochrony bogactw naturalnych 
poprzez ograniczenie indywi-
dualnego zużycia i konsumpcji 
energii, wody i innych surowców 
naturalnych. Możesz być zasko-
czony, kiedy zobaczysz, jak łatwo 
jest dokonać zmian poprzez do-
stosowanie swoich starych przy-
zwyczajeń w naszym codziennym 
życiu. Zmiana Twoich nawyków 
leży wyłącznie w Twojej gestii. 
Nikt nie zrobi tego za Ciebie.
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Zrównoważony styl życia 
i kariera zawodowa

Nie tylko to, co kupujesz, ale także to, jakich codziennie dokonujesz wy-
borów, może mieć wpływ na bardziej zrównoważony styl życia. Dlatego 
też ochrona klimatu zaczyna się we własnym domu. Za każdym razem, kie-
dy unikasz zbędnych emisji CO2, inwestujesz w swoją przyszłość. 

Możesz zacząć od swojej 
drogi do pracy – wybierz ro-
wer lub komunikację zbioro-
wą zamiast samochodu lub 
rozważ możliwość wspólne-
go dojazdu do pracy.

Raz w tygodniu możesz zapla-
nować dzień bez mięsa w swojej 
rodzinie, wśród swoich współlo-
katorów i znajomych lub nawet 
pomyśleć o przejściu na wegetaria-
nizm. Tygodniowy wegetarianin to 
osoba, która spożywa mięso tylko 
w weekendy. W ten sposób może-
my ograniczyć zmiany klimatu aż 
o 70 % jedynie poprzez porzucenie 
ciężkiej diety z dużą ilością mięsa, 
do której przywykliśmy. fo
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Również samo wyposażenie domu 
lub pokoju może mieć znaczenie, 
jeżeli używasz drewnianych mebli 
z certyfikatem, dywanów lub kwia-
tów zakupionych drogą sprawiedli-
wego handlu.

theweekdayvegetarian.blogspot.com     

http://www.treehugger.com (obejrzyj film  o Grahamie Hill) 

http://makeitfair.org/en

http://ulicaekologiczna.pl*
*
*
*

Wiele stron internetowych oraz organizacji, np. Greenpeace, udostępnia 
szczegółowe informacje, w jaki sposób można się zaangażować i dokony-
wać zmian we własnym domu. 
Polecamy poniższe strony internetowe:

http://www.ethicalconsumer.org/

http://www.sustainable-lifestyles.eu/

http://www.greenpeace.de/themen/sonstige_themen/verbrauchertipps/

http://marktcheck.greenpeace.at/zuhause-tipps.html

http://www.efte.org/

http://www.ekonsument.pl/*

*
*
*

*
*

Poszukaj dostawcy ekologicznej ener-
gii i pamiętaj o wyłączaniu z gniazdka 
sprzętu stereo i telewizora, dzięki cze-
mu można ograniczyć emisję 14 mln 
ton CO2 w samych Niemczech.
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Najlepsza praktyka: 
sprawiedliwy handel 

System sprawiedliwego handlu umożliwia nam – klientom Globalnej Północy 
– wniesienie własnego wkładu w sprawiedliwość w światowym handlu oraz 
zmniejszenie ubóstwa na drugim końcu łańcucha produkcyjnego poprzez na-
sze wybory dokonywane w supermarkecie. Ale czym właściwie jest „spra-
wiedliwy” handel? Jak ten system działa i czy rzeczywiście producenci 
w krajach Południa czerpią zyski, jeżeli wybiorę produkty sprawiedli-
wego handlu?

Sprawiedliwy handel jest systemem alternatywnym, opartym na 
wzajemnym szacunku i partnerstwie między stronami biorącymi udział 
w handlu – producentami i klientami. System ten gwarantuje produ-
centom sprawiedliwą cenę za ich towar. Alternatywna organizacja han-
dlowa (alternative trade organization, ATO) udostępnia informacje, 
prowadzi szkolenia zawodowe i długoterminowe umowy handlowe, 
aby pomóc producentom zmienić sposób produkcji na bardziej ekolo-
giczny i zrównoważony. Dzięki temu producenci zapewniają dobrą i wy-
soką jakość produktów. ATO kupuje produkty (ziarna kawy/kakaowca, 
banany, produkty rzemieślnicze, ryż, tekstylia, cukier, itp.) po stałych 
cenach, ustalonych wspólnie z producentem z uwzględnieniem cen 
na światowych rynkach, także kosztów, jakie on ponosi. Sprawiedliwa 
cena pozwala producentom na godne życie. Dzięki zewnętrznej kon-
troli, system sprawiedliwego handlu gwarantuje, że zostały spełnione 
podstawowe zasady i prawa w pracy opracowane przez MOP, np. zakaz 
zatrudniania dzieci przy niebezpiecznej pracy, eliminowanie dyskrymi-
nacji oraz promowanie równych szans i równego traktowania.
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Miałeś okazję odwiedzić plantację pod-
czas swojego pobytu za granicą? 
Czy ta plantacja była prowadzona na 
zasadach sprawiedliwego handlu? 
Jakie odniosłeś wrażenie?

Wymieniliśmy drobne rzeczy, które mają wpływ na zrównoważony rozwój 
w codziennym życiu. Jednak te małe kroczki przyniosą duże zmiany dopie-
ro wtedy, gdy włączy się w to wielu ludzi. Możesz ograniczyć się do rozpo-
wszechniania tych informacji lub stać się żywym przykładem dla swoich 
współlokatorów, znajomych z uczelni i ze szkoły, sąsiadów oraz swoich 
bliskich. 

Ponadto, jako wolontariusz powra-
cający z misji, mogłeś przeżyć coś, 
czego inni nie mieli okazji doświad-
czyć, a co prawdopodobnie zmieni-
ło Twój sposób postrzegania świata 
i siebie. Co jest ważne w Twoim ży-
ciu? Co oznacza dla Ciebie „dobre 
życie” i co oznaczało przed wyjaz-
dem za granicę? A także jak wieść 
„dobre życie” z uwzględnieniem 
wiedzy, którą zdobyłeś? W jaki spo-
sób możesz się podzielić tymi do-
świadczeniami z ludźmi żyjącymi 
w Twoim otoczeniu?

Fakt, że czytasz ten poradnik, potwierdza, że jesteś zainteresowany zaan-
gażowaniem w edukację rozwojową wraz z własnym bagażem doświad-
czeń, które zdobyłeś za granicą i zabierzesz do domu swoje wspomnienia 
i wrażenia. Być może zmieniły one coś w Tobie lub odsłoniły coś, co było 
skryte przed Twoim powrotem. 

fo
t. 

ww
w.

sx
c.h

u



-66-

Nieustanne zaangażowanie 
w przyszłą karierę zawodową 

Istnieje wiele sposobów współpracy w ramach rozwoju, które oferują szero-
ki wachlarz możliwości zaangażowanym osobom. Oto kilka z nich:

*  Stażysta edukacji rozwojowej

*  Wykładowca/ pracownik naukowy ds. problemów globalnych 

*  Organizator kampanii i/lub pozyskiwanie funduszy dla organizacji 
      pozarządowych 

*  Konsultant ds. zrównoważonego rozwoju dla firm 

*  Dziennikarz

*  Polityk

Bez względu na to, jaki zawód wybierzesz, czy to będzie nauczyciel, lekarz, 
stolarz, krawiec, inżynier, itp., możesz również mieć udział w przekazy-
waniu i wymianie wiedzy za granicą i w środowisku lokalnym za pośred-
nictwem organizacji, która wysyła pracowników rozwojowych do krajów 
Południa lub poprzez podejmowanie dyskusji w Twoim miejscu pracy oraz 
uwrażliwienie osób z najbliższego otoczenia. 

Pamiętaj: Dobra Rozmowa 
Może Zmienić Świat  :) 

Ten rozdział naszego poradnika porusza właśnie ten problem. Wracasz do 
domu i chcesz się zaangażować. Jakie są pierwsze kroki? Od czego zacząć? 
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Zmień świat - podziel się 
Twoim doświadczeniem

Szukanie możliwości podzielenia się umiejętnościami, spostrzeżeniami 
i wiedzą, które zgromadziłeś za granicą, może przynieść ludziom wiele 
korzyści, zarówno w kraju, gdzie mogą dowiedzieć się więcej o problemach 
globalnych i jakie ma to znaczenie w ujęciu lokalnym, jak również ludziom, 
z którymi pracowałeś za granicą, którzy mogą przekazać otrzymaną wiedzę 
we własnych domach. Nie każdy ma okazję wyjechać i poznać inny sposób 
życia za granicą. Dlatego też możliwości podnoszenia świadomości innych 
ludzi po powrocie mogą mieć istotny wpływ na głębsze zrozumienie prob-
lemów rozwojowych oraz lokalne inicjatywy na rzecz lokalnych i globalnych 
zmian. 

Istnieje wiele sposobów na podnoszenie świadomości w kwestii globalnego 
ubóstwa i niesprawiedliwości. Zanim wróciłeś do kraju miałeś okazję zoba-
czyć i doświadczyć wielu niezwykłych rzeczy, które mogłeś skonfrontować 
z odmiennym stanem rzeczy, który znałeś przed swoim wyjazdem. We 
własnym kraju mamy często do czynienia z wieloma negatywnymi opinia-
mi na temat Globalnego Południa i krajów rozwijających, biorąc pod uwagę 
informacje dostępne na temat Globalnej Północy, charakteryzujące się jed-
nowymiarowym i eurocentrycznym sposobem patrzenia na świat. Zwal-
czanie negatywnych opinii, informowanie ludzi we własnym otoczeniu 
o problemach globalnych i zachęcanie do podejmowania pozytywnych 
inicjatyw dążących do zmiany są zadaniami, które wolontariusz może 
podjąć po powrocie z misji.
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Edukacja rozwojowa to proces aktywnego uczenia się, opartego 
na wartościach: solidarności, równości, współuczestnictwa i współpra-
cy. Pozwala ona przejść od podstawowej wiedzy na temat priorytetów 
międzynarodowego rozwoju oraz zrównoważonego rozwoju społecz-
nego, przez rozumienie przyczyn i skutków problemów globalnych, 
aż do indywidualnego zaangażowania i świadomego działania. 

(DEEEP: Developing Europeans’ Engagement for the Eradication of Poverty)

Edukacja rozwojowa wśród lokalnych społeczności jest szansą na włączenie 
ich własnych doświadczeń w globalną perspektywę. Wybór właściwej stra-
tegii, mającej na celu zaangażowanie innych w edukację rozwojową, jest 
zależny od typu grupy, z którą zamierzasz pracować. 

*  Zaczynaj od miejsc, w których ci ludzie żyją 
z właściwym im poziomem wiedzy 

* Wybieraj interaktywną formę zajęć, która wy-
maga zaangażowania uczestników w wymianę 
informacji 

*  Rozwijaj krytyczne myślenie

*  Przytaczaj punkty widzenia dotyczące proble-
mu Globalnego Południa, popieraj aktywność...

To są właśnie obszary działalności edukacji rozwojowej, a Ty możesz 
przyczynić się do rozwinięcia tej listy!
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Kształcenie i podnoszenie świadomości w warunkach lokalnych może po-
móc w odkrywaniu i analizowaniu złożoności problemu poprzez pogłębianie 
ludzkiej wiedzy, wspieranie rozwijania umiejętności, pobudzania do krytycz-
nego myślenia, a także, w konsekwencji tego, do zmiany postawy. Biorąc 
pod uwagę niezwykłą wiedzę, umiejętności i poglądy ukształtowane pod-
czas pobytu za granicą, woluntariusze powracający z misji odgrywają szcze-
gólną rolę w edukacji rozwojowej. Dołączając do tego krytyczne myślenie, 
głębsze zrozumienie doświadczeń przeżytych za granicą, a także właściwe 
narzędzia podnoszenia świadomości oraz strategii działania mogą jedynie 
zwiększyć swój potencjał w edukacji rozwojowej po powrocie. 

Wychodzimy z założenia, że jeżeli ludzie mieliby świadomość występowa-
nia ubóstwa i niesprawiedliwości na świecie, włączyliby się do działania. 
Nie do końca jest to zgodne z prawdą. Aby dokonała się prawdziwa prze-
miana, ludzie muszą zagłębić się w te problemy i czuć, że są w stanie zrobić 
coś w tej kwestii. Sposób, w jaki dokonuje się ta przemiana, jest odmienny 
w przypadku każdej osoby. W celu zachęcenia do zmiany w kontekście lokal-
nym ważne jest, aby przekazywać doświadczenia zgromadzone za granicą 
w taki sposób, aby ludzie je zrozumieli, poczuli i wiedzieli, że mają możliwość 
działania, oraz że zmiana jest możliwa.     
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http://globalnepoludnie.pl

http://eduglob.zrodla.org/

http://www.deeep.org

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en

http://devedu.eu/index.php?lang=en&p=6&i=0
*
*
*
*

http://www.unicef.org/teachers/

http://www.timeproject.org/

http://www.dfid.gov.uk/get-involved/in-your-school/global-school-partner-

ships/

http://www.lcdinternational.org/

http://www.unesco.org/new/en/education/networks/global-networks/aspnet/

http://www.ceo.org.pl/portal/patrz/

http://www.ekoszkola.pl/

*

*
*
*

*

*

*
*

Edukacja rozwojowa w szkołach: 

Współpraca rozwojowa:

http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/ 

http://www.polskapomoc.gov.pl 

http://www.dochas.ie *
*
*

Przydatne linki na temat edukacji rozwojowej:
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Edukacja rozwojowa może być realizowana w każdym miejscu. Oto kilka 
przykładów obszarów, w których edukacja rozwojowa może wzbogacić ak-
tualną wiedzę i zachęcić innych do aktywności:

szkoła – wnoszenie wymiaru glo-
balnego do szkolnictwa formalne-
go; proponowanie dodatkowych 
zajęć dla uczniów lokalnych szkół, 
np. warsztaty dotyczące nawiązy-
wania kontaktu z uczniami i mło-
dzieżą z kraju goszczącego lub ze 
szkołą z Globalnego Południa; 

uczelnia wyższa – rozszerzanie 
podstawowych przedmiotów 
przyszłych specjalistów o działy 
dotyczące zagadnień globalizacji 
i sprawiedliwości, np. geopolityka 
w programie nauk społecznych;

praca – wprowadzanie etycznego 
i ekologicznego podejścia w pracy, 
np. wybieranie w firmie zrównowa-
żonych produktów lub zmniejszenie 
zużycia energii poprzez korzystanie 
z firmowego sprzętu komputero-
wego w sposób zrównoważony; 

grupy młodzieżowe i społeczne 
–  szukanie powiązań w kwestii 
przypadków występowania nie-
sprawiedliwości i ubóstwa we 
własnym środowisku, np. ba-
danie sytuacji kobiet w lokalnej 
społeczności w odniesieniu do 
problemów dotykających kobie-
ty w społeczności innego kraju; 

opinia publiczna – podnoszenie 
świadomości na temat proble-
mów globalnych i zachęcanie do 
dokonywania świadomych wybo-
rów, np. kampania publiczna lub 
demonstracja w ramach ważnego 
wydarzenia o zasięgu globalnym, 
jak szczyt G8 lub informowanie 
opinii publicznej, np. o Międzyna-
rodowym Dniu Kobiet.

Powyższa lista jest cały czas otwarta; ważne jest, abyś znalazł swoje miejsce 
i określił, jakiego potrzebujesz wsparcia, aby kontynuować odkrywanie taj-
ników edukacji rozwojowej.
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Kiedy mówimy o doświadczeniach zgromadzonych za granicą, zwłaszcza 
w kontekście problemów globalnych lub niesprawiedliwości, często powta-
rzamy jak „zgrana płyta”:

„Dlaczego ludzie 
tak dużo konsumują?!”

„W naszym społeczeństwie 
wszystko zużywane jest 

tak szybko!”
„Nie mogę uwierzyć, jak wiele 
rzeczy w tym kraju marnuje się 

i wyrzuca do kosza!”

Słuchając o tych problemach, najwygodniej byłoby „wyłączyć się”. Przy-
czyny takiej postawy są indywidualną kwestią: niektórzy czują się przy-
tłoczeni ogromem problemu, inni twierdzą, że to nie ma żadnego związku 
z ich życiem, a jeszcze inni uważają, że nie mogą nic w tej kwestii zrobić. 
Rzeczywiście można się czuć przytłoczonym przez problemy, z którymi się 
ostatnio zmagamy. 
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Jednak można zacząć od zachęcania do zoriento-
wania się w obecnych inicjatywach oraz wspierania 
innych w opracowywaniu własnych pomysłów na 
zmianę. Odwoływanie się do własnej sytuacji oraz 
zbadanie, co właściwie ludzie wiedzą na dany te-
mat, może być przydatne w rozwijaniu ich wiedzy 
i sposobu pojmowania, np. poprzez dokonywanie 
etycznych wyborów podczas zakupów, ze zwróce-
niem uwagi na pochodzenie danego produktu. 

Przykładowo, jeżeli masz do czynienia z piłka-
rzami, możesz nawiązać do problemów glo-
balnych i zwrócić ich uwagę na zatrudnianie 
nieletnich przy produkcji piłek w krajach roz-
wijających się i podpowiedzieć, co mogą zrobić 
w tej kwestii (np. poprzeć wybieranie piłek ze 
sprawiedliwego handlu lub z właściwym certy-
fikatem). Największe rezultaty przynosi szuka-
nie powiązań między grupą docelową a danym 
zagadnieniem edukacji rozwojowej. 

Jak zrozumieć przyczyny niesprawiedliwości, nierówności i ubóstwa, a tak-
że znaczący wpływ rządów, instytucji i międzynarodowych organizacji, 
które utrzymują taki stan rzeczy? W jaki sposób możemy rozpoznać swój 
własny potencjał jako jednostki i jako grupa lub ruch społeczny, który mo-
żemy użyć w zwalczaniu nierówności i niesprawiedliwości poprzez nasze 
wybory i działania?
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„Dobra rozmowa może zmienić świat ”

W przypadku zmiany swojego życia lub świata, wszystko zaczyna się 
od rozmowy. Człowiek sam może czuć się słaby, niezdolny do działania 
lub przytłoczony powagą problemu. Tymczasem spotkanie grupy ludzi 
z dobrymi pomysłami może przynieść zaskakujące rezultaty. Każda duża 
kampania środowiskowa, rewolucja lub stopniowa przemiana społeczna 
zaczynała się od rozmowy kilka osób. Od zwykłych słów przechodzili oni 
do czynów i pełni determinacji pracowali wspólnie nad rozwiązaniem da-
nego problemu. Właśnie w taki sposób dochodzi się do wielkich rzeczy.
  
Oto kilka pytań, które poprowadzą ludzi od zapału do działania:

Serce: Działanie rodzi się w sercu, zatem pierwsze pytanie 
powinno odkryć ludzkie odczucia: „Co najbardziej Cię poru-
sza (w danym problemie)?”

Głowa: Następnie niezbędna jest praktyczna analiza, 
co trzeba zrobić, by rozwiązać problem: „Jakie działania 
mogłyby zmienić sytuację?”

Ręce: Zachęć ludzi, by wyobrazili siebie jako część tego 
problemu: „Co Ty możesz zrobić?”

(How to change the world one conversation at a time: the art of hosting action 
conversations’, Les Robinson, 2010, www.enablingchange.com.au)

A więc możesz zapytać sam siebie: 
Co mogę zrobić z praktycznego punktu widzenia? 

Może to być edukacja rozwojowa, kampanie lub 
inne formy aktywności, które przyczynią się do 
przemiany społecznej.
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Właśnie te rozwiązania są rozwijane i realizowane przez inne osoby powra-
cające z misji, które były w takiej samej sytuacji jak Ty, kiedy powróciwszy 
do domu, zastanawiały się, co powinny dalej robić i w jaki sposób się za-
angażować. Razem ze sobą przywieźli kilka niezwykłych pomysłów, które 
chcieliby zrealizować, jak również wiele wartościowych opinii, którymi mo-
gli się podzielić z innymi.

Możesz… 
zacząć działać na Facebooku! 
Chcesz zainteresować innych 
problematyką rozwojową w sieci 
społecznej? Zobacz, jak można 
tego dokonać. Dwóch wolonta-
riuszy po powrocie z misji stwo-
rzyło aplikację dla użytkowników 
Facebooka. Dzięki aplikacji mają 
możliwość poznawać codziennie 
bardzo praktyczne porady, w jaki 
sposób mogą przyczynić się do 
rozwoju globalnego w codzien-
nym życiu. Po zapisaniu się do 
aplikacji każdego dnia otrzymasz 
porcję wskazówek, w jaki sposób 
włączyć się w proces zrówno-
ważonego rozwoju globalnego. 
Jedna ze wskazówek podkreśla, 
że ograniczenie indywidualnego 
spożycia mięsa przyczynia się do walki z globalnymi zmianami klimatycz-
nymi, podczas gdy inne mówią o sposobach oszczędzania wody, zaletach 
kupowania produktów sprawiedliwego handlu, itp.

Możesz…
stworzyć grę dotyczącą problematyki rozwojowej! 
Większość ludzi, bez względu na wiek, uwielbia gry. W ten interaktywny 
sposób można skłonienić ludzi do myślenia na temat problemów global-
nych. Grupa trzech wolontariuszy powracających z misji przygotowała dla 
kawiarni i restauracji pewną grę w formie papierowej planszy, w którą klienci 
mogli grać przy własnych stolikach. Zasady: pokonujesz podróż z ziarnkiem 
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Możesz…
zorganizować warsztaty, aby tchnąć 
nowe życie w stare koszulki! Chcesz po-
kazać, że istnieją inne sposoby niż kupo-
wanie taniej odzieży produkowanej na 
całym świecie w okropnych warunkach 
pracy, które potem i tak zostaną wyrzu-
cone? Pozwól innym na kreatywność. 
Pewna wolontariuszka po powrocie z mi-
sji zebrała grupę dziewczyn i przeprowa-
dziła warsztaty, gdzie mogły się nauczyć, 
jak przerobić starą koszulkę na modną 
bluzkę. Przy okazji uczestniczki warszta-
tów dowiedziały się, że wiele dużych firm 
produkuje swoje koszulki, płacąc swoim 
pracownikom w Azji dumpingowe wyna-
grodzenia oraz jak mogą się przyczynić do 
przyjaznego zużycia tekstyliów.

kawy od zbiorów do Twojego kubka, z Ameryki Południowej do Europy. Na 
każdej stacji możesz zdobyć punkt w zależności od tego, co Wiesz na temat 
produkcji kawy. Poprzez grę wolontariusze uwrażliwiali klientów na kwestie 
praw pracowniczych w procesie produkcji kawy i promowali kawę pocho-
dzącą ze źródeł sprawiedliwego handlu.  
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Możesz…
zorganizować wystawę swoich zdjęć zza granicy i uświadomić ludziom 
skalę problemu w tych krajach. Zdjęcia mówią często więcej niż tysiąc słów. 
Dwóch wolontariuszy po powrocie z misji zebrało swoje zdjęcia zrobione 
w krajach rozwijających się i przygotowali wystawę na temat globalnego 
problemu dotyczącego odpadów. Do zdjęć dołączyli informacje o utylizacji 
globalnych odpadów i wpływie na życie mieszkańców krajów rozwijających 

się i środowiska. Wy-
stawa została przyjęta 
z ogromnym zaintere-
sowaniem w miejskich 
szkołach.  

Możesz…
zorganizować własny pokaz 
mody z motywem przewod-
nim odzieży pochodzącej 
ze sprawiedliwego handlu. 
Interesujące wydarzenie 
tego typu przyciągnie wielu 
ludzi. Dwie wolontariuszki 
chciały udowodnić, że moda sprawiedliwego handlu też może być no-
woczesna i istnieje szereg sposobów, aby olśnić innych swoim ubiorem. 
W tym celu organizatorki wypożyczyły bezpłatnie ubrania z metkami 
sprawiedliwego handlu, wynajęły modelki i wprowadziły je na wybieg na 
własnej uczelni. Materiałowe ulotki o standardach produkcji tekstyliów 
oraz certyfikowanych markach odzieżowych zostały wręczone ponad 90 
uczestnikom pokazu.
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ŚWIADECTWA - - - - - - 

Zapraszamy Cię teraz do pozna-
nia trzech wolontariuszy powraca-
jących z misji, którzy przedstawią 
swoje historie z czasu pobytu za gra-
nicą i powiedzą, jakie podjęli kroki 
po powrocie, aby kontynuować 
swoje zaangażowanie. Wszyscy 
troje mogą się pochwalić niezwy-
kłymi doświadczeniami i poglądami, 
które wzbogaciły ich decyzje i działa-
nia w ojczyźnie. 
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Nazywam się Ania Łożyńska 
i pochodzę z Poznania, gdzie 

studiuję prawo. Wszystko zaczęło się 
na początku moich studiów, cztery 
lata temu, kiedy zdecydowałam się 
dołączyć do Salezjańskiego Wolon-
tariatu Misyjnego „Młodzi Światu”. 
Afryka  przyciągała mnie od zawsze, 
a zainteresowanie prawami człowie-
ka pogłębiło chęć wyjazdu. Oczywi-
ście, to Pan Bóg dał mi wiarę i siłę, 
by nieść pomoc innym. Powołał 
mnie, a ja wiedziałam, że to jest moja 
droga. W 2008 roku wyjechałam na 2 

miesiące do Sunyani (Ghana), by z międzynarodową grupą poprowadzić 
szkolenie dla liderów. Uczyliśmy młodych Ghańczyków o prawach człowie-
ka, pracy zespołowej, społeczeństwie obywatelskim i Milenijnych Celach 
Rozwoju, aby zachęcić ich do wnoszenia własnych inicjatyw i działań, które 
mogą zapewnić lepszą przyszłość w ich kraju. 

ANIA (SWM)

W 2010 roku ponownie pojechałam do Ghany. Tym razem pracowałam 
w Domu dla Chłopców Ulicy w Sunyani. Przez rok byłam dla chłopców 
z ubogich rodzin wychowawcą, nauczycielką, pielęgniarką, matką i przyja-
ciółką, przeżywając z nimi smutki i radości, przekazując im wiedzę i wiarę 
oraz nadzieję na lepszą przyszłość.    

Ghana odmieniła moje życie. Kiedy znalazłam się tam po raz pierwszy, prze-
cierałam oczy ze zdumienia: młodzi ludzie pełni energii i pomysłów, oddani 
Bogu i wciąż radośni, choć żyją skromniej, po lekcjach muszą zarobić na 
życie, nie mają perspektyw na przyszłość... Bóg „otworzył” mi oczy i od-
tąd wiedziałam, że nie mogę ich już „zamykać”. Po powrocie dużo bardziej 
zaangażowałam się w lokalne inicjatywy SWM, a po 2 latach dojrzałam do 
dłuższego wyjazdu. Rok w Ghanie był prawdziwą szkołą życia. Różnice kul-
turowe dały się we znaki, a wychowankowie Don Bosco Boys Home okaza-
li się bardzo wymagający. Ale to właśnie oni pokazali mi, jak żyć. Doznali 
wiele krzywdy i odrzucenia od swoich najbliższych, zrozumiałam więc, że 
jedyne, co mogę im dać, to miłość. Wyjeżdżając z Ghany wiedziałam, że to 
nie koniec mojej misyjnej drogi, że mogę podjąć konkretne działania będąc 
tu, na sąsiednim kontynencie.
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CARMEL (Comhlámh )

Nazywam się Carmel, urodzi-
łam się i wychowałam w Co. 

Tyrone. w Irlandii. W 1973 roku wspól-
nie z przyjaciółką podróżowałyśmy po 
Europie, kiedy to został ogłoszony ko-
niec wojny w Wietnamie i obie posta-
nowiłyśmy poświęcić trochę swojego 
czasu, żeby pomóc uchodźcom. W tym 
samym czasie, gdy nie mogłyśmy 
dostać się do Wietnamu, jedna z or-
ganizacji o nazwie Koncern, wysyłają-
ca wolontariuszy do wielu krajów Azji 
i Afryki, organizowała w czasie Świąt 

Bożego Narodzenia „Dzień Świadomego Wolontariatu” dla potencjalnych 
wolontariuszy. Dzięki temu dostałyśmy ofertę pracy w Bangladeszu. Zo-
stałam skierowana do Bangladesh Women’s Rehabilitation and Welfare 
Foundation – jest to ośrodek szkoleniowy, gdzie kobiety mogą zdobywać 
nowe umiejętności, dzięki którym będą mogły znaleźć pracę, zwłaszcza, że 
wiele z nich straciło na wojnie swoich mężów, braci i wujów i teraz to one 
były głównymi żywicielami rodziny.

Kiedy po raz pierwszy wróciłam z Ghany, rozpierała mnie energia. Dopiero 
wtedy zrozumiałam sens naszego wolontariatu misyjnego. Bardzo mocno 
zaangażowałam się więc w rozwój struktury poznańskiego oddziału SWM. 
Stałam się koordynatorką ds. wolontariuszy, przekazując im swoją wiedzę 
i doświadczenie. Prowadziłam liczne prezentacje dla dzieci i dorosłych 
– w szkołach, parafiach czy kawiarniach – szerząc ideę wolontariatu misyj-
nego, mówiąc o problemach w Ghanie. Uczestniczyłam też w szkoleniach 
trenerskich dot. problematyki Globalnego Południa, ponieważ wiedzia-
łam, jak wiele jeszcze muszę się nauczyć. Po roku w Ghanie kontynuuję 
swoją działalność. Tym razem bardziej świadomie, bo więcej mogę po-
wiedzieć o problemach w Ghanie, o różnicach kulturowych. Angażuję się 
w animacje misyjne w szkołach i szpitalach, a poznańskich wolontariuszy 
przygotowuję do ich wyzwań misyjnych. Moje przeżycia w Ghanie wpłynę-
ły na wszystko, co robię. Zdobyłam cenne doświadczenie, umocniła się 
moja wiara oraz przekonanie, że nie jesteśmy sami na tym świecie. 
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Moje pierwsze wrażenia po przylocie do Bangladeszu to soczysta zieleń pól, 
upał, tłumy ludzi, ubóstwo, riksze, trąbiące samochody, wyraz dziecięcych 
twarzy, rozpadające się domy. Concern wysłał tu dużą grupę wolontariuszy 
głównie z Irlandii, którzy pracują w mieście oraz w regionach wiejskich, po-
magając ludziom mieszkającym w obozach, gdzie zostali przesiedleni w wy-
niku wojny. 

Bangladesh Women’s Rehabilitation and Welfare Foundation została założo-
na przez grupę kobiet i mężczyzn z Bangladeszu w celu niesienia pomocy ko-
bietom, które ucierpiały na skutek wojny. W ostatnim czasie prezes fundacji 
wróciła ze Stanów Zjednoczonych z dyplomem magistra w dziedzinie rozwo-
ju społeczności lokalnej. Jest bardzo zainteresowana ożywieniem przemysłu 
rzemieślniczego, który praktycznie zanikł. Wspólnie z kolegami prowadzili-
śmy szkolenia zawodowe. W późniejszym czasie szkolenie było realizowane 
również na większych obszarach geograficznych. Moim zadaniem było na-
wiązanie kontaktu z przedsiębiorcami lokalnymi i międzynarodowymi, aby 
umożliwili kobietom wykorzystanie zdobytej teorii w praktyce przy wspar-
ciu opiekuna. Dla niektórych organizacji oznaczało to konieczność zorgani-
zowania stanowiska pracy lub zapewnienia pomieszczenia do odpoczynku. 
W niektórych przypadkach kobiety zostały w końcu zatrudniane przez daną 
organizację. Wkrótce dowiedziałam się, że nowe pracownice nie tylko 
przykładały się do powierzonej pracy, ale także wykazywały troskę o in-
nych, zwłaszcza tych biedniejszych. Swoją ciężką pracą i determinacją 
starały się wspierać najbliższą rodzinę, a także innych członków rodziny, 
którzy potrzebowali pomocy. Dowiedziałam się także wiele o zaaranżo-
wanych małżeństwach, o tym w jak szybkim tempie są zawierane, a także 
o kulturowych i praktycznych powodach stojących za takim rozwiązaniem. 
Wszystkie kobiety, z którymi miałam okazję pracować, angażowały się na 
rzecz społeczności lokalnej, organizując wsparcie dla kobiet, zwłaszcza tych 
z marginesu społecznego, zachęcając je do rozwijania swoich umiejętności, 
dzięki którym mogą pomagać swoim rodzinom. 

Kiedy w 1975 roku wróciłam do Irlandii, początkowo byłam zaskoczona 
obecnością wojska brytyjskiego, zwłaszcza w rejonie graniczącym z moim 
miejscem zamieszkania. Czułam się także trochę odizolowana, ponieważ 
większość wolontariuszy z Bangladeszu mieszkała na południu Irlandii, na-
tomiast ja mieszkałam na północy kraju i tęskniłam za tym czasem, kiedy 
żyliśmy i pracowaliśmy tak blisko siebie. Po powrocie, w ciągu dwóch ty-
godni przeprowadziłam się do Dublina. Chciałam, a raczej potrzebowałam, 
mieć możliwość spotkania innych wolontariuszy i jedzenia hinduskiego 
jedzenia. W 1975 roku wielu wolontariuszy, którzy pracowali zarówno dla 
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Mam na imię Sebastian i jestem 
studentem informatyki w nie-

mieckim Karlsruhe, ale tak naprawdę 
wyrażam siebie poprzez inne rzeczy, 
szczególnie poprzez doświadcze-
nia zebrane podczas mojego jedno-
rocznego pobytu w Indiach w roli 
wolontariusza... Z olbrzymią chęcią 
poznania tak bardzo oddalonego kra-
ju i niesamowitą radością czekającej 
mnie przygody wyjechałem do Kal-
kuty, przepełniony nadzieją na zmia-
nę świata - choćby drobną zmianę. 
Udało mi się wiele dokonać podczas 

tego roku, ale nauczyłem się jeszcze więcej dla samego siebie. Na przykład 
wiem teraz, że „zmienianie świata” to bardzo żmudna praca, która wyma-
ga trudnych decyzji.

„Mój” projekt wspierał nieletnich. Mieszkałem w biednej okolicy w pobliżu 
dużego hinduskiego miasta. Po części jako nauczyciel, po części jako pra-
cownik społeczny pomagałem uczestnikom programu w nauce i odwiedza-
łem ich rodziny. Zajmowałem się także chłopcami mieszkającymi w hotelu. 
Coraz większa fascynacja działalnością NGO spowodowała, że zacząłem 
pracować z miejscową grupą nad nowymi pomysłami na zmiany.

SEBASTIAN (finep)

VSO, UN Volunteers, jak i innych organizacji, powróciło do Irlandii, a liczne 
spotkania doprowadziły do powstania Comhlamh.

Był to okres kryzysu ekonomicznego i ciężko było znaleźć pracę. Nie by-
łam pewna, co chcę robić w życiu. Wtedy pojawiło się ogłoszenie, w któ-
rym poszukiwano wychowawców do pracy z młodzieżą z wykorzystaniem 
nietradycyjnych metod, gdzie stawiano na „innowacyjność, kreatywność 
i entuzjazm”. Myślę, że dzięki doświadczeniom zdobytym w Bangladeszu 
rozwinęłam te cechy i dzięki temu mogłam wykorzystać zgromadzoną 
wiedzę w praktyce – pomagać ludziom, jak mają pomóc sobie. Pracowałam 
z młodzieżą do 1983 roku, jednak po wyjściu za mąż zaczęłam angażować 
się w pracę na rzecz rozwoju społeczności lokalnej (zwłaszcza w projektach 
dotyczących zdrowia i kobiet), zarówno jako pracownik, jak i wolontariusz. 
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Nie przypominam sobie konkretnego przypadku, który by dobitnie pod-
kreślił kontrast między tamtym życiem na skraju ubóstwa a naszym nie-
mieckim, pozornie zepsutym, stylem życia, który znam. Na całość składa 
się wiele małych rzeczy. Pamiętam wysypisko śmieci, na którym gromada 
dzieci spędzała całe dni w poszukiwaniu przedmiotów, które nadają się do 
powtórnego użycia, aby je potem sprzedać i dzięki temu pomóc swojej ro-
dzinie wiązać koniec z końcem, przez co z drugiej strony tracą szansę na 
zdobycie wykształcenia i dobrej pracy w przyszłości. Niektóre dzieci od-
wiedzałem w ich przydrożnych chatach – wizyty te poruszyły mnie już od 
pierwszego momentu. Prawdopodobnie wpłynął na to widok niewiarygod-
nych warunków, w jakich żyją – ośmioosobowa rodzina w jednym małym 
pokoju. Zapewne dzięki ogromnej gościnności zostaliśmy przyjęci nawet 
przez najbiedniejsze rodziny. Wtedy wiedziałem, że chcę dalej pomagać lu-
dziom, wracać do Indii, ale także zmieniać swoje codzienne życie w Niem-
czech w kontekście walki o globalną sprawiedliwość.

Po powrocie do Niemiec przez pierwsze tygodnie cieszyłem się lenistwem, 
ale potem zaczęło mi brakować działania. Swoje przekonania powinienem 
wdrożyć w codzienne życie. Jednak posunięcie się dalej, niż tylko kupowa-
nie czekolady ze źródeł sprawiedliwego handlu, okazało się ciężką pracą. 
Powoli opuszczała mnie podświadoma chęć zysku na najwyższym oprocen-
towaniu i przeniosłem swoje oszczędności do banku etycznego. Po roku 
kupiłem pierwszy sweter ze źródeł sprawiedliwego handlu. Jednak zdecy-
dowanie dążyłem do swoich celów. Jedną z moich inicjatyw było skontak-
towanie się z radą miejską, aby wprowadzili „sprawiedliwe” zamówienia, 
kupując tylko towary produkowane bez wyzysku. Druga strona włączyła ten 
temat do swojej agendy, jednak wymagało to cierpliwości, zanim po roku 
została podjęta decyzja. Obecnie angażuję się bardzo na rzecz organizacji 
„Studieren Ohne Grenzen” (Nauka Bez Granic) prowadzonej przez studen-
tów na rzecz uczniów w doświadczonych przez wojnę regionach. W zamie-
rzeniu chodzi nie tyle o dostarczenie  pomocy,  ale umożliwienie młodym 
ludziom samodzielnego polepszania sytuacji życia w ich własnych krajach. 



DODATKOWE 
      INFORMACJE - - - - - 
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Propozycja organizacji w Polsce:

Salezjański Wolontariat Misyjny*

1. działalność ewangelizacyjna
 2. aktywna pomoc w krajach Globalnego Południa
 3. zbieranie funduszy na realizację projektów pomocowych oraz ich 
realizacja
 4. formacja i przygotowanie wolontariuszy do wyjazdów misyjnych
 5. działalność w Polsce na polu szeroko pojętej Edukacji Rozwojowej

CENTRALA KRAKÓW   www.swm.pl 
ODDZIAŁ POZNAŃ    www.poznan.swm.pl
ODDZIAŁ WROCŁAW   www.wroclaw.swm.pl
ODDZIAŁ ŚWIĘTOCHŁOWICE   www.swietochlowice.swm.pL

CENTRALA KRAKÓW   
 ul. Tyniecka 39, 30-323 Kraków 
ODDZIAŁ POZNAŃ    
ul. Pszczelna 20, 61-658 Poznań  
ODDZIAŁ WROCŁAW   
Pl. Grunwaldzki 3, 50-377 Wrocław
ODDZIAŁ ŚWIĘTOCHŁOWICE    
ul. Wojska Polskiego 82, 41-603 Świętochłowice

CENTRALA KRAKÓW    (12) 269 2333                   
ODDZIAŁ POZNAŃ    661 958 021     
ODDZIAŁ WROCŁAW    (71) 728 19 09

CENTRALA KRAKÓW      misje@swm.pl                                                   
ODDZIAŁ POZNAŃ       poznan@swm.pl                                                   
ODDZIAŁ WROCŁAW    wroclaw@swm.pl                   
ODDZIAŁ  ŚWIĘTOCHŁOWICE   swietochlowice@swm.pl

 

CENTRALA KRAKÓW    
Katarzyna Mierzejewska, katarzyna.mierzejewska@swm.pl
ODDZIAŁ POZNAŃ
Anna Łożyńska, wolontariat@poznan.swm.pl                 
ODDZIAŁ WROCŁAW
Paula Łuszczek, paula.luszczek@swm.pl

ORGANIZACJE WYSYŁAJĄCE
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Misje Franciszkańskie

działalność ewangelizacyjna na całym  świecie

www.misjefranciszkanskie.pl

ul. Ojcowska 1, 31-344 Kraków

(12) 626 46 16

misjeofm@tlen.pll

 o. dr Mariusz Uniżycki OFM,  792  010 871

Polska Akcja Humanitarna *

tworzenie możliwości korzystania z niezbywalnych praw człowieka na 
terenach dotkniętych konfliktami, katastrofami naturalnymi oraz ubóstwem

www.pah.pl

CENTRALA 
ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa 
ODDZIAŁ KRAKÓW 
ul. Szewska 4 (w oficynie, I p.), 31-009 Kraków 
ODDZIAŁ TORUŃ
ul. Wita Stwosza 2, 87-100 Toruń

CENTRALA     (22) 828 88 82
ODDZIAŁ KRAKÓW   (12) 421 5771            
ODDZIAŁ TORUŃ   (56) 652 13 68

CENTRALA   pah@pah.org.pl                                                 
ODDZIAŁ KRAKÓW  krakow@pah.org.pl                
ODDZIAŁ TORUŃ   torun@pah.org.pl

 Marta Al  Amin  
marta.alamin@pah.org.pl

Akademickie Koło Misjologiczne*

1. popularyzacja wiedzy misjologicznej
2. organizowanie wyjazdów naukowych oraz spotkań o charakterze 
naukowym 
3. organizowanie seminariów i zjazdów naukowych oraz branie udziału 
w tego rodzaju imprezach organizowanych przez inne ośrodki naukowe
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www.misje.info

Biuro:  
Wydział Teologiczny UAM - budynek A pok. 19 (1 piętro na lewo)                 
ul. Wieżowa 2/4, 61-111 Poznań
Spotkania : 
Dom Zakonnym Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. P. Klawera,                 
ul. Dmowskiego 130, 60-124 Poznań  

 
ks. dr Szymon Stułkowski - opiekun AKM   
s_stulkowski@poczta.onet.pl                                                                  
Kasia Arciszewska - prezes AKM 
k.arciszewska@op.pl

Fundacja Papaya*

wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży w krajach rozwijających 
się, szczególna opieka nad dziećmi zmuszonymi do życia na ulicy

www.fundacjapapaya.pl

ul. Prof. Bobrzyńskiego 23/9, 30-348 Kraków  

609 180 644
fundacja@fundacjapapaya.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół Międzynarodowego Ruchu ATD 
Czwarty Świat w Polsce
przeciwdziałanie nędzy i wykluczeniu społecznemu

www.atd.org.pl

Al. Waszyngtona 4 lok 8, 03- 910 Warszawa  

(22) 616 10 20
atd-warszawa@neostrada.pl

 Pierre Klein 
505 222 609, pfklein@atd-fourthworld.org
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Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna
1. profesjonalna pomoc medyczna ofiarom wojen
2. realizacja kilkuletnich programów pomocowych ukierunkowanych na 
zaspokojenie konkretnych potrzeb kraju docelowego

www.pmm.org.pl

ul.Rejtana 2, 30-510  Kraków  

(12) 293 40 50
pmm@mp.pl / pmm.ngo@gmail.com

 Pierre Klein 
505 222 609, pfklein@atd-fourthworld.org

Fundacja KIABAKARI

projekty pomocowe w Afryce
www.kiabakari.org

ul. Sądowa 7/35, 31-542 Kraków  

(12)  294 28 70
fundacja@kiabakari.org 

 wolontariat@kiabakari.org

Salezjański Ośrodek Misyjny Międzynarodowy Wolontariat             
“DON BOSCO”
działalność misyjna w kraju i za granicą
www.misje.salezjanie.pl

ul. Korowodu 20, 02-829 Warszawa  

(22) 644 86 78
misje@salezjanie.pl 

 ks. Roman Wortolec,  r.wortolec@salezjanie.pl
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Centrum Formacji Misyjnej

popieranie wszelkich inicjatyw na rzecz misji, przygotowywanie misjonarzy 
do ich przyszłej pracy, a także koordynowanie wyjazdów przede wszystkim 
księży diecezjalnych

www.cmf1.pl

ul. Byszewska 1, 03-729  Warszawa 4, skr. pocz. 112  

(22) 679 67 28, wew. 102
cfm@misje.pl  

 ks. Roman Wortolec,  r.wortolec@salezjanie.pl

Międzynarodowy Wolontariat Kanosjański

pomoc w pracy misji chrześcijańskich na całym świecie
www.eurodesk.pl 

ul. Mokotowska 43, I p., 00-551 Warszawa  

22) 622 66 70 / (22) 463 14 50
 Wawrzyniec Pater

Dzieło pomocy ,,Ad gentes”

wspieranie działalności na rzecz rozwoju  w szczególności edukacyjnej, 
w zakresie ochrony zdrowia, redukcji ubóstwa na terenach misyjnych, 
prowadzonych przez polskich misjonarzy

www.adgentes.misje.pl

ul. Byszewska 1, 03-729 Warszawa  

(22) 743 95 24

adgentes@misje.pl

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej*

pomoc humanitarna i rozwojowa dla krajów Afryki i Azji Środkowej

www.pcpm.org.pl
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Fundacja Adra Polska*

1. upowszechnianie ochrony wolności i praw człowieka
2. działalność w zakresie ratownictwa i ochrony ludności

www.adra.pl 

ul. Foksal 8, 00-366 Warszawa  

(22) 266 80 75

iadra@adra.pl

 Piotr Nowacki, (22) 266 80 75

ul. Gdańska 3 / 5, 01-633 Warszawa  

603608918

info@pcpm.org.pl

Fundacja Sue Ryder*

aktywizacja ludzi młodych, sparaliżowanych na skutek wypadków

www.sueryder.pl

ul. Bagatela 15,  00- 585 Warszawa  

(22) 646 58 55

f.sueryder@free.ngo.pl

 Agata Szumowska, fundacja@sueryder.pl

Fundacja Usłyszeć Afrykę *

docieranie do konkretnych środowisk w Afryce  (szczególnie dzieci) 
z pomocą długofalową

www.uslyszecafryke.org

ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa  

office@uslyszecafryke.org

 Małgorzata Łokaj - prezes, koordynator wolontariatu i projektów 
728 184 016, malgorzata.lokaj@uslyszecafryke.org



-91-

Stowarzyszenie „Jeden Świat”*

promowanie idei pokoju i porozumienia między ludźmi poprzez międzyna-
rodowy i krajowy wolontariat oraz edukację

www.jedenswiat.org.pl

ul. Prusa 16a/13, 60-820 Poznań 

(61) 848 43 36

 Aneta Cruz-Kąciak, projekty@jedenswiat.org.pl

Europejskie Centrum Młodzieży

1. propagowanie tematyki europejskiej  
2. wspieranie rozwoju kontaktów i wymiany między młodzieżą polską 
i zagraniczną

www.ecm.edu.pl

ul. Zakładowa 147A , 92-402 Łódź 

(42) 617 13 88 / (42) 617 13 90

info@ecm.edu.pl

Fundacja Ekonomiczna Polska – Afryka Wschodnia

1. prowadzenie i wspieranie działań mających na celu rozwój samodzielno-
ści i szeroko pojętej przedsiębiorczości mieszkańców krajów 
Afryki Wschodniej
2. podnoszenie wiedzy i świadomości mieszkańców Polski i regionu Afryki 
Wschodniej na temat wszelkich aspektów życia w naszych krajach

www.peaef.com

ul. Lasek Brzozowy 6/ 60, 02-792 Warszawa 

(22) 521 58 42

office@peaef.com

Salwatoriański Referat Misji Zagranicznych

ewangelizacja w krajach całego świata

www.misje.sds.pl



-92-

Pallotyńska Fundacja Misyjna SALVATTI

świadczenie bezpośredniej pomocy finansowej dla misji na całym świecie

www.salvatti.pl

ul. Wilcza 8, 05-091 Ząbki 

(22) 771 51 65 / (22) 771 51 19

salvatti@salvatti.pl

 ks. Jerzy Limanówka SAC, tel.: 602 336 106 

Stowarzyszenie Solidarności  Globalnej*

pomoc osobom będącym w potrzebie poprzez działalność misyjną, rozwo-
jową, edukacyjną, humanitarną oraz wszelką działalność służącą ochronie 
godności życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci

www.solidarity.com.pl

ul. Krakowskie Przedmieście 1, 20-002 Lublin 

info@solidarity.com.pl

UNICEF*

1. opieka nad dziećmi w pierwszych latach życia
2. starania o równy dostęp do edukacji dziewczynek i chłopców
3. ochrona przed przemocą

www.unicef.pl 

 Wilanowska 317, 02-665 Warszawa

(22) 568 03 00
unicef@unicef.pl

pl. Salwatorianów 1, 43-190 Mikołów 

(32) 226 28 32

misje@sds.pl

 ks. Paweł Piątek, tel: 505 695 215



Stowarzyszenie Misji Afrykańskich

ewangelizacja na terenach jeszcze nieewangelizowanych w Afryce i wśród 
ludności pochodzenia afrykańskiego.

www.solidarni.sma.pl

Borzęcin Duży ul. Warszawska 826, 05-083 Zaborów 

(22) 752 03 13

lm@sma.pl

 Bożena Latocha 

Redemptoris Missio

organizowanie  wyjazdów lekarzy, pielęgniarek i studentów medycyny 
do szpitali i przychodni w krajach misyjnych

www.medicus.amp.pl

ul. Grunwaldzka 86, 60-311 Poznań

618621321
medicus@amp.edu.pl

 Justyna Janiec – Palczewska
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Caritas Polska

1. udzielanie pomocy charytatywnej
2. inicjuje ogólnopolskie zbiórki funduszy dla Polski i  organizuje transporty 
humanitarne, udzielając pomocy doraźnej i długofalowej, materialnej, 
psychologicznej, prawnej i finansowej osobom bezrobotnym, bezdomnym, 
chorym, starszym, dzieciom z rodzin ubogich, a także imigrantom 
i uchodźcom

www.caritas.pl 

ul. Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa

(22) 3348500 / (22) 3348585 / (22) 3348558

caritaspolska@caritas.pl
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Stowarzyszenie Szkoła Liderów

1. wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
2. promowanie idei integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej

www.szkola-liderow.pl

ul. Sienkiewicza 12/14, pok. 4D19, 00 - 010 Warszawa 

(22) 556 82 50

stowarzyszenie@szkola-liderow.pl

Polska Pomoc*
1. przekazywaniu know-how krajom rozwijającym się
2. pomoc żywnościowa
3. pomoc humanitarna 
4. wspieranie rozwoju edukacji globalnej

www.polskapomoc.gov.pl

Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580  Warszawa

Departament Współpracy Rozwojowej     (22) 523 80 73
Departament Wdrażania Programów Rozwojowych     (22) 523 84 12

Departament Współpracy Rozwojowej dwr.sekretariat@msz.gov.pl 
Departament Wdrażania Programów Rozwojowych                                        
dwpr.sekretariat@msz.gov.pl

Internationaler Bund Polska
1. budowanie symbolicznych pomostów pomiędzy polskimi i niemieckimi 
organizacjami, instytucjami
2. pomoc ludziom, aby mogli rozwijać się w pokoju, samodzielnie pla-
nować swoje życie, integrować się w środowisku, przejmować odpo-
wiedzialność za siebie i czynnie uczestniczyć w rozwoju społeczeństwa                                                                         
3. popieranie i urzeczywistnianie porozumienia i współpracy międzynaro-
dowej

www.ib-polska.pl

ul. Bronowicka 42/602, 30-091 Kraków 

(12) 633 25 73

 IB-Polska-Krakow@internationaler-bund.de
 Elżbieta Głowacka-Adamek, elzbieta.glowacka@internationaler-bund.de
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Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć*

1. działania popierające budowanie poparcia dla zrównoważonego rozwoju                                                                                             
2. tworzenie mechanizmów społecznej kontroli wydatkowania publicz-
nych funduszy                                                                                                   
3.wspieranie ekorozwoju krajów Globalnego Południa oraz społeczeństwa 
obywatelskiego w Europie Wschodniej

www.zielonasiec.pl

ODDZIAŁ KRAKÓW  
ul. Sławkowska 12, II p.,   kamienica w oficynie ,  31-014                      
ODDZIAŁ WARSZAWA 
ul. Raszyńska 32/44, lok. 140, 02-026 Warszawa                                                                                            
ODDZIAŁ SZCZECIN   
ul. Kaszubska 57 pok. 204, 70-402 Szczecin                                                                                        

 ODDZIAŁ KRAKÓW    (12) 431 28 08                                                
 ODDZIAŁ WARSZAWA     (22) 892 00 86                                                   
 ODDZIAŁ SZCZECIN     (91) 880 38 72

info@zielonasiec.pl  

 ODDZIAŁ KRAKÓW 
Magdalena Noszczyk, tel.: 513 44 72 71, magda@zielonasiec.pl

Semper Avanti

1. rozwijanie świadomości regionalnej, narodowej i europejskiej młodzieży 
2. inicjowanie wszelkich form aktywności młodzieży                                            
3. współpraca z młodzieżą z Europy Wschodniej

www.semperavanti.org

pl. Świętego Macieja 17, 50-244 Wrocław 

 (71) 792 86 79

info@semperavanti.org 

Fundacja Window of Life*

1. wsparcie inicjatyw lokalnych w Ugandzie                                                         
2. dbanie o bezpieczeństwo, rozwój i edukację dzieci
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www.fundacjauganda.org

Pocztowa 4/2, 58-260 Bielawa 

 Marta Majewska, marta.k.majewska@gmail.com

Fundacja Institutum Orientalium

1. rozwijanie stosunków wzajemnych pomiędzy krajami Europy Wschod-
niej, Bałkanami i Azją a obszarem transatlantyckim                                  2. 
promowanie wolontariatu na rzecz rozwoju stosunków wzajemnych pomię-
dzy Wschodem a Zachodem

www.institutum-orientalium.eu

Szkolna 31, 87-122 Grębocin 

MichalUMK@gmail.com
 Michał Szreffel, tel: 507 103 388, Institutumorientalium@gmail.com

Fundacja “SAM DŻUB LING”

1. działalność skierowana we wszystkie miejsca gdzie mieszkają 
Tybetańczycy                                                                                                  
2. pomoc medyczna, edukacyjna i socjalna                                                       
3. działania charytatywne na rzecz społeczności tybetańskich

 www.sdl.tibethouse.pl

Al. Wyzwolenia 9 / 146, 00-572 Warszawa                                                                                        

(22) 773-14-54

fundacja@tsering.wroclaw.pl

 Donata Trapkowska, tel: 788 176 990, fundacja@tsering.wroclaw.pl

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy BONA FIDES*

edukacja w zakresie praw człowieka, a w szczególności praw 
obywatelskich

www.bonafides.pl
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Polska Fundacja im. Roberta Schumana

1. promowanie idei integracji europejskiej 
2. promowanie wartości demokratycznych i obywatelskich

www.schuman.pl

ul. Aleje Ujazdowskie 37/5, 00-540 Warszawa                                                                                      

( 22) 621 75 55

poczta@schuman.org.pl

Fundacja Poza Schematem

wspieranie zrównoważonego rozwóju lokalnego poprzez kształtowanie 
świadomości obywatelskiej

 www.pozachematem.org

ul. Plac Wolności 2, 91-415 Łódź                                                      

(42) 632 22 18, wewn.14

fundacja@pozaschematem.org 

Chrześcijańska Służba Charytatywna

troszczenie się o dotkniętych przez ubóstwo, choroby, niepełnosprawność, 
kataklizmy, zepchniętych na margines społeczny

 www.chsch.pl

ul. Foksal 8, 00-366 Warszawa                                                      

(22) 349 99 35

chsch@chsch.pl 

 awierchowska@chsch.pl

ul. Warszawska 19, 41-009 Katowice                                                                                      

(32) 203 12 18

biuro@bonafides.pl

 Ewa Kozub, ewa.kozub@bonafides.pl 
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Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa

1. wspomaganie wszechstronnego rozwoju młodych ludzi, zwłaszcza tych 
o utrudnionym starcie życiowym 
2. edukacja młodego pokolenia ku wartościom kultury, religii i demokracji
3. wpajanie młodzieży zasad tolerancji i otwartości

www.silesius.org.pl

ul. W. Stysia 16a,  53 - 526 Wrocław                                                  

(71) 338 07 93

dyrektor@silesius.org.pl

 Anna Flapczewa: anna.flapczewa@silesius.org.pl

Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Młodzieży 

1. propagowanie wypróbowanych wzorców europejskiej demokracji lokalnej
2. edukacja międzykulturowa

 www.strim.org.pl

ul. Pawlikowskiego 5/5,  31-127 Kraków                                                     

(12) 422 55 64

strim@strim.org.pl 

Biuro Inicjatyw Międzynarodowych

1. aktywizacja zawodowa                                                                       
2. szkolenie liderów lokalnych społeczności                                                
3. działania na rzecz chorych dzieci i młodzieży

 www.bim-krakow.pl

ul. Szlak 65/604, 31-153 Kraków                                                    

(12) 632 51 44, wew. 51

bim.krakow@op.pl

Polski Czerwony Krzyż *

1. działalność edukacyjna wśród dzieci I młodzieży
2. szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy
3. pomoc humanitarna
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ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa                                                    

(22) 326 12 86

head.office@pck.org.pl

www.pck.pl 

ORGANIZACJE ZAJMUJĄCE SIĘ EDUKACJĄ ROZWOJOWĄ I MIĘDZYKULTUROWĄ

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK

1. propagowanie i pogłębianie chrześcijańskiego humanizmu
2. szerzenie postaw tolerancji, autentycznego dialogu i współpracy pomię-
dzy różnymi religiami

www.fundacja.znak.org.pl

ul. Kościuszki 37, 30-105 Kraków

(12) 422 12 83

fundacja@znak.org.pl

Fundacja Inna Przestrzeń

realizuje niekonwencjonalne przedsięwzięcia kulturalne i artystyczne oraz 
nastawione na realną zmianę projekty społeczne w Polsce i w różnych 
regionach świata

www.przestrzen.art.pl  

ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32, 00-029 Warszawa

(22) 425 87 47

inna@przestrzen.art.pl

Instytut Studiów Strategicznych

1. kształtowanie polskiej polityki zagranicznej;
2. umacnianie systemu i procedur demokratycznych;
3. edukacja społeczna i obywatelska;

www.iss.krakow.pl
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Fundacja Human Project

1. propagowanie edukacji rozwojowej
2. nawiązywanie kontaku z krajami Globalnego Południa
3. eliminowanie wszystkich objawów dyskryminacji

 www.fhp.org.pl

ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław

biuro@fhp.org.pl

Grupa EFTE

propagowanie sprawiedliwego handlu

 www.efte.org

ul. Marii Kazimiery 18/163, 01-641 Warszawa

grupa@efte.org 

ul. Mikołajska 4, Ip., 31 - 027 Kraków

(12) 421 62 50 / (22) 421 97 04

biuro@iss.krakow.pl 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego PRO HUMANUM
1. działania mające na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu 
i marginalizacji                                                                                    
2. prowadzenie działalności edukacyjnej na rzecz upowszechniania wiedzy 
na temat praw człowieka oraz zapobiegania przejawom dyskryminacji

 www.prohumanum.org  

ul. Międzynarodowa 32/34A lok. 78,  03-992 Warszawa 

(22) 648 11 11

ngo@prohumanum.org 
 dr Jolanta Lange
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Centrum Edukacji Obywatelskiej

projekty edukacyjne z zakresu edukacji kulturalnej, ekonomicznej, global-
nej, matematyczno-przyrodniczej, w ramach samorządu uczniowskiego 
i wolontariatu

www.ceo.org.pl

ul. Naokowskiego 10/1, 00-666 Warszawa 

(22) 629 30 49

ceo@ceo.org.pl 

Fundacja Edukacja dla Demokracji

inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności edukacyjnej przygotowu-
jącej do działalności w instytucjach demokratycznych

www.edudemo.org.pl

ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa 

(22) 635 40 06

biuro@edudemo.org.pl
 Jacek Podolski  603 375 602

Fundacja Partners Polska
1. propagowanie kultury pokojowego rozwiązywania sporów                  
2. wspieranie demokratycznych procedur podejmowania decyzji             
3. działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce 
i za granicą

www.fpp.org.pl

ul. Górnickiego 3/10 a, 02-063 Warszawa 

(22) 825 40 83 / (22) 409 53 83

partners@fpp.org.pl
 Aleksandra Piotrowska
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Instytut Globalnej Odpowiedzialności

wspieranie inicjatyw z krajów Południa na rzecz usuwania przyczyn nie-
sprawiedliwości i zmiany mechanizmów dotyczących rozwoju

www.igo.org.pl

ul. Nowy Świat 23/25 lok. 51, 00-950 Warszawa 

791 639  182 / 791 639 181 / 791 639 183

figo@igo.org.pl 
 wolontariat@igo.org.pl

Fundacja Edukacji Międzykulturowej

projekty aktywizujące ludzi do samodzielnych działań na rzecz aktywizacji 
własnego regionu służące przezwyciężaniu biedy i ubóstwa w krajach 
rozwijających się

www.miedzykulturowa.org.pl

ul. Łazienkowska 7 p. 102, 00-449 Warszawa 

(22) 424 02 08

fundacja@miedzykulturowa.org.pl

Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców 
im. Pedro Arrupe
1. wspieranie przemian w edukacji poprzez różne formy doskonalenia 
zawodowego nauczycieli
2. doskonalenie kadry kierowniczej szkół i innych placówek oświatowych 
w zarządzaniu personelem

www.arrupe.org

ul. Tatrzańska 35, 81-313 Gdynia

(58) 661 65 82

centrum@arrupe.org
 Wojciech Żmłudziński 
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Fundacja Rozwoju Kapitału Społecznego

wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego a zwłasz-
cza mieszkańców regionów wiejskich i małych miast oraz działalności na 
rzecz wspólnot i społeczności lokalnych

www.frks.pl  

ul. Poleczki 21 E, 02-822 Warszawa 

(22) 545 05 13

frks@frks.pl 
 Anna Ponenta

Karat Coalition

działania na rzecz przestrzegania praw kobiet, równości płci oraz sprawied-
liwości ekonomicznej i społecznej

www.karat.org.pl   

ul. Rakowiecka 39A/14, 02-521 Warszawa 

(22) 628 20 03

secretariat@karat.org.pl 

Centrum Inicjatyw UNESCO

1. organizuacja inicjatyw edukacyjnych, szkoleń wymian młodzieżowych, 
warsztatów, konferencji
2. budowanie społeczeństwa opartego na szacunku dla różnorodności oraz 
poczucia odpowiedzialności za środowisko społeczne i naturalne
3. umożliwianie ludziom zdobycia nowych kompetencji podczas projektów 
edukacyjnych

www.unescocentre.pl 

ul. Nowowiejska 38, 50-315 Wrocław

608634054

info@unescocentre.pl 
 Piotr Dobrosz : piotrek.dobrosz@unescocentre.pl 
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Simba Friends
docieranie do młodzieży z problematycznych i ubogich środowisk, umożli-
wienie jej normalnego rozwoju i pomoc w otrzymaniu równych szans 
w edukacji

www.simbafriends.org

ul. Górczewska 137,  01-459 Warszawa 

(22) 386 52 82

office@simbafriends.org

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

wspieranie i promowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce 
i poza jej granicami

www.frsi.org.pl 

ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa 

(22) 579 15 09

frsi@frsi.org.pl

AEGEE

propagowanie demokracji, praw człowieka, tolerancji, międzynarodowej 
współpracy, mobilności i edukacji o wymiarze europejskim

www.aegee.pl 

 Na stronie internetowej można znaleźć osobny kontakt do każdego miasta, 
w którym znajduje się oddział AEGEE

Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu 
„Trzeci Świat i My”
promowanie sprawiedliwego handlu

www.sprawiedliwyhandel.pl

ul. Kwidzyńska 15, 81-316 Gdynia

501302550

ola@globalnepoludnie.pl  
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Fundacja „Świat na tak”
1. wspieranie młodzieży w dostosowaniu do nowych warunków pracy 
i życia; integracja europejska
2. podejmowanie działań służących wszechstronnemu rozwojowi 
i edukacji młodzieży

www.swiatnatak.pl

Al. Szucha 27,  00-580 Warszawa

(22) 629 35 75

fundacja@swiatnatak.pl 

AIESEC

 umożliwianie udziału w stażach międzynarodowych oraz dostęp do global-
nego środowiska opartego na aktywnym zdobywaniu wiedzy

www.aiesec.org  

ul. Hallera 12, 05 - 260 Marki

(22) 771 49 16

info@pl.aiesec.org  
 Na stronie internetowej znajdują się odnośniki do osób kontaktowych 

w konkretnym regionie.

Fundacja dla Somalii

1. promowanie dialogu międzykulturowego i polityki różnorodności
2. edukacja społeczeństwa, tj. poszerzanie wiedzy na temat kultury i trady-
cji państw afrykańskich oraz arabskich, ze szczególnym zwróceniem uwagi 
na wyjątkowo trudną sytuację w Somalii

www.fds.org.pl 

ul. Chmielna 26/19, 00-001 Warszawa   

(22) 658 04 87

biuro@fds.org.pl 
 k.nocun@fds.org.pl
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Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

wspieranie i umacnianie ukształtowanych przez chrześcijaństwo podsta-
wowych wartości demokracji, społecznej gospodarki rynkowej, solidarności 
miedzy narodami oraz porozumienia kultur ponad wszelkimi granicami

www.eds-fundacja.pl

ul. 3 Maja 18/3A, 20 - 078 Lublin

(81) 534 61 91

eds@eds-fundacja.pl

Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych Pro-Akademia

1. wspieranie rozwoju eksportu krajów rozwijających się na Jednolity Rynek 
Europejski
2. edukacja rozwojowa

www.proakademia.eu 

ul. Piotrkowska 238, 90-360 Łódź

(42) 636 12 59 / (42) 636 12 48

proakademia@proakademia.eu 
 k.nocun@fds.org.pl

Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych

1. nauczanie, badania oraz gromadzenie literatury na temat krajów rozwi-
jających się
2. współpraca z zagranicznymi uczelniami i badania terenowe prowadzone 
w krajach słabiej rozwiniętych.

www.ikr.uw.edu.pl 

ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa

(22) 552 32 37

ikr@uw.edu.pl 
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Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

1. wspieranie zrównoważonego rozwoju
2. budowanie partnerstwa społecznego
3. upowszechnianie działań przyjaznych dla środowisk

www.fpds.pl 

ul. Św. Krzyża 5/6, 31-028 Kraków

(12) 430 24 43 / (12) 4302465  wew.11

biuro@fpds.pl 

Towarzystwo Demokratyczne Wschód
 1. działanie na rzecz obrony praw człowieka i niezależnych ruchów spo-
łecznych, a także wspólnot lokalnych
 2. wspieranie grup i środowisk marginalizowanych społecznie
www.tdw.org.pl

ul. Sanocka 4/29a, 02-110 Warszawa

(22) 828 13 06
tdw@tdw.org.pl

Fundacja dla Wolności

1. walka z dyskryminacją społeczną        
2. propagowanie aktywności obywatelskiej i społecznej                         
3. promowanie integracji europejskiej

www.fundacjadlawolnosci.org

ul. Mokotowska 50/10, 00-543 Warszawa

502 070 701 / (22) 398 14 46
 Marta Kołeczek wolontariat@fundacjadlawolnosci.org

Fundacja Dom Pokoju

1. propagowanie dialogów kultur i narodów                                          
2. edukacja na rzecz pokoju                                                                      

www.dompokoju.org
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Łokietka 5/1, 50-243 Wrocław

883047310
lokietka5.1@gmail.com

Fundacja Forum Dialogu Między Narodami

1. działalność na rzecz zbliżenia pomiędzy Polakami a Żydami              
2. przeciwdziałanie przejawom antysemityzmu i ksenofobii

www.dialog.org.pl 

ul. Chmielna 15/9, 00-021 Warszawa

 (22) 827 22 07
forum@dialog.org.pl

Fundacja Forum na Rzecz Różnorodności Społecznej

kształtowanie otwartego społeczeństwa różnorodnego pod względem 
wyznania, pochodzenia kulturowego, etnicznego, rasowego, narodowego 
oraz światopoglądu.

www.ffrs.org.pl

Skrytka pocztowa nr 381, 00-950 Warszawa 1

796378925
biuro@ffrs.org.pl

Fundacja Karuzela

1. wspieranie i rozpowszechnianie rozwoju kultury i sztuki                     
2. promowanie idei równości                                                               
3. propagowanie i ochrona praw dziecka                                              
4. wspieranie rozwoju

www.fundacjakaruzela.pl

ul. Odolańska 23/9,  02-562 Warszawa

 
Monika Małuszyńska  
605 067 649, monika.maluszynska@fundacjakaruzela.pl                         
Joanna Strzałko                                    
502 102 900, joanna.strzalko@fundacjakaruzela.pl                                        
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Fundacja Kaukaz.net 

1.  zdobywanie i upowszechnianie wiedzy o Kaukazie Północnym 
i Południowym w Polsce                                                                       
2. upowszechnianie i ochrona wartości demokratycznych, wolności obywa-
telskich i praw człowieka

www.kaukaz.net
fundacja@kaukaz.net

 Iwona Kaliszewska, 691 945 797,  iwona@kaukaz.net                                  

Fundacja PARVANE

pomoc kobietom, które są ofiarami konfliktów zbrojnych

www.parvane.pl 

Nowolipie 10 lok.9, 00-150 Warszawa

parvane@hot.pl

Fundacja Pluskultura

1. rozwój współpracy kulturalnej pomiędza twórcami a instytucjami 
kulturalnymi                                                                                        
2. rozwój dialogu pomiędzy kulturami                                                      
3. rozwój otwartego społeczeństwa obywatelskiego

www.pluskultura.com

Bracka 22 lok. 23, 00-028 Warszawa

512409488
pluskultura@free.ngo.pl

Fundacja Pogranicze

1. promocja kultury pogranicza dawnej i obecnej Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                            
 2. propagowanie idei dialogu i współpracy między narodami

www.pogranicze.sejny.pl

ul. Piłsudskiego 37, 16-500 Sejny

(87) 516 27 65
sekretariat@pogranicze.sejny.pl
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Fundacja na rzecz dialogu kultur “Otwarte Okno Kultury” 

1. działanie na rzecz integracji środowisk zainteresowanych kulturami 
drugich narodowości                                                                          
2. działanie na rzecz ochrony międzykulturowych zabytków
www.oknokultury.pl.tl

ul. Złota 61/100, 00-819 Warszawa

885950554
okno.kultury@tlen.pl

Fundacja Studiów Międzynarodowych

1. upowszechnianie wiedzy o polityce zagranicznej, dyplomacji i stosun-
kach międzynarodowych                                                           
2. promocja działań na rzecz kształtowania postaw prointegracyjnych

www.fundacjasm.edu.pl

ul. Żurawia 4, pok. 404, 00-503 Warszawa

(22) 553 16 35
 Wiesław Lizak, wlizak@hot.pl

Fundacja Przestrzeń Dialogu

prowadzenie działań  na rzecz dialogu społecznego, demokracji, tolerancji, 
równych szans, zrównoważonego rozwoju.

www.przestrzendialogu.org

ul. Zakopiańska 32b/4, 80-142 Gdańsk

fundacja@przestrzeniedialogu.org
 Beata Maciejewska, beata.maciejewska@przestrzeniedialogu.org

Fundacja Tres
1. wspieranie edukacji w zakresie budowy społeczeństwa 
obywatelskiego oraz krzewienia idei demokracji i tolerancji                                                        
2. wspieranie materialne twórców
www.tres.org.pl

ul. Kosińskiego 17A / 3, 61-502 Poznań
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Instytut Społecznych Działań Międzykulturowych

1. popularyzowanie działań związanych z budowaniem struktur społeczeń-
stwa obywatelskiego                                                              
2. tworzenie profesjonalnych struktur i narzędzi związanych z budową 
struktur społeczeństwa obywatelskiego

www.tres.org.pl

ul. Okopowa 7/42, 01-063 Warszawa

kontakt@isdm.org.pl

Laboratorium Inicjatyw Międzykulturowych KEJ

1. wspieranie współpracy międzynarodowej w Europie i na świecie        
2. wspomaganie rozwoju demokracji, przeciwdziałanie dyskryminacji 
oraz ochrona wolności i praw człowieka                                                         
3. wspieranie zrównoważonego rozwoju w społeczeństwie obywatelskim

www.kej.org.pl 

al. Marcinkowskiego 8/2, 62-200 Gniezno

kej@kej.org.pl 

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu

prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej i kulturalnej w oparciu 
o historię obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau dla młodzieży 
i dorosłych z różnych stron świata

www.mdsm.pl

ul. Legionów 11, 32-600 Oświęcim

(33) 843 21 07, (33) 843 12 1
kej@kej.org.pl 

OŚRODEK MIGRANTA FU SHENFU

pomoc emigrantom z całego świata

fundacja@tres.org.pl
 Agnieszka Juraszczyk, 604 117 001
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“ NOMADA” Stowarzyszenie na Rzecz Integracji 
Społeczeństwa Wielokulturowego
1. wszechstronny rozwój społeczeństwa obywatelskiego                              
2. kształtowanie postaw solidarności międzyludzkiej i porozumienia ludzi 
o różnym pochodzeniu i statusie społecznym

ul. Paulińska 4/8, Wrocław 50-247

nomada@nomada.info.pl 

Polskie Forum Edukacji Europejskiej

1. animacja społeczna i kulturalna                                                         
2. edukacja pozaformalna młodzieży                                                    
3. wsparcie wolontariatu międzynarodowego młodzieży oraz działania 
wspierające inicjatywy młodzieży

www.pfee.org.pl
ul. Iłłakowiczówny 11c, (wejście z tyłu budynku, dość zakamuflowane, 
dawny magiel), 40-134 Katowice
(32) 251 40 99
biuro@pfee.org.pl

 olga.biegus@pfee.org.pl

www.migrant.pl

ul. Ostrobramska 98, 04-118 Warszawa

(22) 610 02 52
osrodek@migrant.pl 

Stowarzyszenie Edukacji Człowieka Dorosłego

1. wspieranie społecznej aktywności obywateli                                       
2. promowanie świadomości różnic międzykulturowych                        
3. upowszechnianie pojęcia wielokulturowości

www.secd.org.pl

ul. Beskidzka 10, 30-622 Kraków

adult.education.association@googlemail.com
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Pomorska Fundacja na rzecz Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego  „NASZA PRZESTRZEŃ”
1. promowanie i rozwój idei społeczeństwa obywatelskiego                   
2. ochrona praw człowieka oraz promowanie postaw tolerancji 
i niedyskryminacji.

www.naszaprzestrzen.org

ks. J. Zator Przytockiego 4, 80-254 Gdańsk

694597187
fundacja@naszaprzestrzen.org

Pracownia Wielokulturowa

propagowanie wielokulturowości w każdym jej aspekcie

www.pracownia-wielokulturowa.pl 
 Izabela Czerniejewska

Stowarzyszenie Barwy Kultury

1. zwiększenie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej        
2. polepszenie sytuacji życiowej rodzin i osób, w trudnej sytuacji życiowej                                                                                            
3. propagowanie postaw proeuropejskich
4. umacnianie demokracji społeczeństwa obywatelskiego

www.barwykultury.org.pl

ul. Srebrna 16, 00-810 Warszawa

(22) 212 87 84
biuro@barwykultury.org

Stowarzyszenie Forum Kultur

projekty obejmujące obszar propagowania różnorodności kulturowej oraz 
działania na rzecz edukacji rozwojowej

www.forumkultur.org.pl

 ul. Św.Marcin 80/82, 61-809 Poznań

660427363
biuro@forumkultur.org.pl
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Stowarzyszenie Antropologów Kultury “ETOSFERA”

1. przybliżanie kultur mniejszości etnicznych, grup etnograficznych oraz 
kulturowych Polski, Europy i świata                                                    
2. działanie na rzecz tolerancji, dialogu międzykulturowego                   
3. działanie na rzecz rozwoju artystycznego i kulturalnego oraz wspieranie 
nauki i edukacji.

www.etnosfera.org.pl 

Górczyńska 6/4, 60-132 Poznań 

663484786
 Prezeska Zarządu: Maria Czarnecka, 663 484 786

 m.czarnecka@etnosfera.org.pl

Stowarzyszenie Homo Faber

1. propagowanie i ochrona praw człowieka                                           
2. obserwowanie władzy publicznej w zakresie wywiązywania się 
ze swoich zobowiązań

www.hf.org.pl

ul. Chopina 15/12, 20-026 Lublin

(81) 534 45 13
 info@hf.org.pl

Stowarzyszenie Integracyjne Razem

pomoc dla najuboższych, niepełnosprawnych, rodzin wielodzietnych,
byłych wychowanków Domu Dziecka

www.razem.elblag.pl

ul. Gwiezdna 26/27, 82-300 Elbląg

 (55) 642 50 35 / 600 838 337
stowarzyszenierazem@wp.pl 

Stowarzyszenie Lepszy Świat

 przeciwdziałanie marginalizacji społecznej       

www.lepszyswiat.org.pl

ul. Libelta 22, Poznań
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Stowarzyszenie Kobiet Romskich w Polsce
1. przeciwdziałanie dyskryminacji Romów w Polsce                                  
2. pomoc w rozwoju rękodzieła artystycznego, kowalstwa artystycznego, 
restauracji cygańskich                                                                         
3. aktywizacja społeczności                                                                    
4 pomoc dla ofiar przestępstw na tle etnicznym
www.kobietyromskie.free.ngo.pl

os. Urocze 1, 31-952 Kraków

(12) 644 05 45, 0667 283 216
kobietyromskie@interia.pl

Stowarzyszenie Promocji Wielokulturowości Intelektualni PL
1. propagowanie dialogu międzykulturowego                                        
2. aktywne współdziałanie w rozwoju otwartego społeczeństwa 
obywatelskiego                                                                                      
3. organizowanie  kursów i warsztatów międzykulturowych i etnicznych
www.interkulturalni.pl

ul. Piłsudskiego 7/5, 31-110 Kraków

(12) 376 50 27
biuro@interkulturalni.pl / interkulturalnipl@gmail.com

Dyżury: wtorki 14.30-18.30  
(61) 852 56 79  (w godzinach otwarcia)                                                
telefony komórkowe: 609 310 665 / 798 460 930 / 514 389 987
stowarzyszenie@lepszyswiat.org.pl

Stowarzyszenie Uczestników Wolontariatu Europejskiego 
Trampolina
1. promocję i organizację wolontariatu, w szczególności Wolontariatu 
Europejskiego, zwłaszcza wśród młodzieży z mniejszymi szansami                                                                              
2. aktywizowanie młodzieży                                                                     
3. pomoc w integracji społecznej w wymiarze europejskim i krajowym oso-
bom niepełnosprawnym oraz takim, które mają ograniczony lub uniemożli-
wiony dostęp do społeczeństwa z przyczyn od nich niezależnych

www.trampolina.org.pl 

 ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa

info@trampolina.org.pl
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Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjno-Naukowe “KEN”
1. promowanie nowoczesnych form edukacji                                       
2. wyrabianie u młodych ludzi postaw obywatelskich oraz poczucia 
odpowiedzialności za państwo i region
www.ken.edu.pl
725525226
biuro@ken.edu.pl

Stowarzyszenie Vox Humana

1. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
2. zwiększenie szans reorientacji zawodowej i doskonalenia zawodowego 
grup marginalizowanych
3. promowanie kultury jako czynnika integracji społecznej i ekonomicznej

www.voxhumana.pl

ul. Promyka 5/162, 01-604 Warszawa

 Anna Andrałojć - Prezes 
691 309 469, a.andralojc@voxhumana.pl

Stowarzyszenie Wspierania Integracji z Unią Europejską

1. popularyzacja integracji europejskiej                                                
2. aktywizacja zawodowa młodych ludzi                                              
3. wspieranie działań na rzecz dobra publicznego w zakresie kultury, 
edukacji, rozwoju lokalnego, turystyki 

www.swiue.pl

ul. Kasprzaka 9, 58-560 Jelenia Góra

(75) 642 63 66
info@swiue.pl

Związek Młodzieży Białoruskiej

upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatel-
skich oraz działań wspomagających rozwój demokracji

www.sonca.org 

Szczyty-Dzięciołowo 5, 17-106 Orla

sonca@sonca.org



-117-

Związek Romów Polskich
1. prowadzenie pomocy rzeczowej dla najbardziej potrzebujących, 
oraz pomoc prawną 
2. organizowanie opieki psychosocjalnej i medycznej dla Romów;
3. działania na rzecz Romów - osób podlegających represjom wojennym 
i powojennym oraz ofiar holocaustu i ofiar przemocy o podłożu rasistowskim;
4. działania w zakresie obrony praw człowieka.
www.romowie.com

ul. Wyszyńskiego 32, 78-400 Szczecinek

(94) 372 50 98
rom.ch@pro.onet.pl

UNIC Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie

 przedstawicielstwo Organizacji Narodów Zjednoczonych w Polsce

www.unic.un.org.pl

Al. Niepodległości 186, 00-608 Warszawa

(22) 825 57 84
unic.poland@unic.org 

Ośrodek Działań Ekologicznych “Źródła”
 szczerzenie wiedzy na temat edukacji rozwojowej poprzez 
organizację szkoleń
www.eduglob.zrodla.org

ul. Zielona 27, Łódź 90-602

(42) 632 03 11
edukacja@zrodla.org

Amnesty International

podejmowanie  działań zmierzających do zapobiegania ciężkim narusze-
niom  praw człowieka  i zaniechania tych naruszeń

www.amnesty.org.pl

ul.Piękna 66a/2, 00-672 Warszawa    

(22) 827 60 00
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Habitat for Humanity Polska

1. wsparcie w zakresie komunikacji i pozyskiwania funduszy 
na projekty budowlane
2. budowa mieszkań dla osób najbardziej potrzebujących na całym świecie

www.habitat.pl

ul. Morszyńska 63B/5, 02- 925 Warszawa

(22) 642 57 42
poland@habitat.pl

 Natalia Mioduszewska

amnesty@amnesty.org.pl 
 Natalia Mioduszewska

Inne organizacje prowadzące kampanie na rzecz zmian:
Amnesty International: www.amnesty.org 
Avaaz: www.avaaz.org
War on Want: www.waronwant.org
World Development Movement: www.wdm.org.uk

Porady, w jaki sposób się zaangażować:
Wskazówki dotyczące strategii kampanii: www.campaignstrategy.org 
Metody wprowadzania teorii w praktykę: www.informationactivism.org
Taking it Global: www.tigweb.org
Do It Yourself: a handbook for changing the world: www.trapese.org 
The Change Agency: www.thechangeagency.org

Dowiedz się więcej:
Zakładka Guardian Global Development: 
www.guardian.co.uk/global-development
New Internationalist: www.newint.org
One World: www.oneworld.net
Indymedia: www.indymedia.org
Bank Światowy o zmniejszaniu ubóstwa: www.worldbank.org/poverty
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 - Teraz wszystko zależy od Ciebie! -
Wielu wolontariuszy powracających do domu twierdzi, że najważniejszą 
częścią ich zagranicznej przygody jest to, co robią po powrocie. Mamy na-
dzieję, że nasz przewodnik pozwolił Ci poznać bliżej różne możliwości kon-
tynuacji zaangażowania w sprawy rozwojowe w Twoim własnym kraju. Być 
może relacje, pomysły oraz informacje zawarte w tym przewodniku będą 
dodatkowym „narzędziem” w kontynuowaniu wędrówki przez sprawy roz-
wojowe.

Pamiętaj o tym, że posiadasz niezwykłe doświadczenia i warto dzielić się 
nimi z innymi ludźmi po powrocie do domu. Powrót do kraju nie zawsze 
jest łatwym okresem, ale jeśli zdecydujesz się w dalszym ciągu angażować 
w sprawy globalnej sprawiedliwości, masz wiele sposobów, aby tego doko-
nać: zmiana sposobu życia, podnoszenie świadomości, organizacja kampanii 
i pomysłowe inicjatywy. Za drobnymi przedsięwzięciami i zmianami w stylu 
życia idą znacznie większe działania, a nieustanna nauka i podejmowanie 
dyskusji na temat problemów rozwojowych w środowisku lokalnym mogą 
doprowadzić do większych zmian. Każdy ma własną strategię dokonywania 
zmian społecznych i chodzi tutaj o tworzenie tej strategii w oparciu o własne 
umiejętności, wiedzę i zainteresowania, co uczyni ją wartościową i zrów-
noważoną w jak największym stopniu. 

Bez względu na to, na co się zdecydujesz pamiętaj, że to ludzie mogą doko-
nywać zmian. Zmiana zaczyna się od Ciebie; posiadasz moc, dzięki której 
możesz zmierzyć się z różnymi perspektywami, i potencjał, aby wnieść 
wartościowe spojrzenie na istotne problemy sprawiedliwości we włas-
nym otoczeniu. W trakcie Twojej wędrówki poprzez problemy rozwojo-
we pamiętaj, aby dbać o swoje zdrowie i szczęście, bo zmienianie świata 
nie jest prostym zadaniem, oraz aby poszukiwać ludzi o podobnym spo-
sobie myślenia, którzy będą dla Ciebie źródłem wsparcia i pomysłów. 

Margaret Mead

Nigdy nie podawaj w wątpliwość, że niewielka grupa myślących 
i zaangażowanych mieszkańców może zmienić świat. 

W sumie to jedyna rzecz, jaką ma ten świat.
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