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FUNDACJA KUPUJ ODPOWIEDZIALNIE

KUPUJ ODPOWIEDZIALNIE BUTY

WŁĄCZ SIĘ DO AKCJI

Jesteśmy organizacją pozarządową prowadzącą
działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju
i ochrony środowiska, odpowiedzialnej konsumpcji
oraz przestrzegania praw człowieka. Pokazujemy kto
i w jakich warunkach wytwarza produkty, które na co
dzień kupujemy. Zastanawiamy się czy przy ich powstawaniu nie ucierpieli ludzie, zwierzęta i środowisko.
Wspieramy organizacje na rzecz praw pracowniczych
i walczymy o zmniejszenie użycia szkodzących pracownikom i naszemu zdrowiu substancji toksycznych
w produkcji ubrań, butów, zabawek i żywności.
Prowadzimy kampanie skierowane do korporacji,
rządów i Unii Europejskiej.

Buty to ważny element naszego stroju. Jednak ich
produkcja może mieć negatywny wpływ na ludzi
i środowisko naturalne, zarówno poprzez używanie
szkodliwych
substancji
chemicznych
jak
i naruszenia praw człowieka. Brak jawności łańcucha
dostaw może być również szkodliwy dla Ciebie.

Proste kroki jak możesz polepszyć sytuację osób
zatrudnionych przy produkcji skóry i obuwia oraz
zadbać o środowisko naturalne:

Wesprzyj nasze kampanie i wpłać darowiznę na konto
Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie:
22 1140 2004 0000 3602 7524 1829

Wierzymy, że pracownicy i pracownice mają prawo do
godnej płacy, uczciwego traktowania i bezpiecznych
warunków pracy. Konsumenci i konsumentki mają
prawo wiedzieć, jak powstały ich buty.
Wejdź na stronę www.ekonsument.pl/buty.pl oraz
www.facebook.com/kupujodpowiedzialnie
i dowiedz się więcej!

• Wybieraj buty lepszej jakości, które posłużą ci
dłużej i będą pasować do większości ubrań.
• Oddaj zniszczone buty do naprawy lub renowacji.
• Kupuj buty wyprodukowane w sposób przyjazny
środowisku i nieszkodzące pracownikom lub wykonane z alternatywnych dla skóry materiałów.
• Zapytaj swoją ulubioną markę w jakich
warunkach produkuje i daj jej znać, że zależy ci by
przestrzegała praw człowieka i dbała o środowisko.

• Pożycz buty na specjalną okazję, nie kupuj ich na jedno
wyjście.
• Wymieniaj się z przyjaciółmi.
• Dbaj o swoje buty, by posłużyły ci dłużej.
• Śledź i włączaj się w akcje kampanijne na:
- www.ekonsument.pl
- facebook.com/kupujodpowiedzialnie
- facebook.com/changeyourshoes
Ulotka jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
oraz programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa
Spraw Zagranicznych RP w 2016 r. Za treść publikacji
odpowiada Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie. Poglądy w niej
wyrażone niekoniecznie odzwierciedlają oficjalne stanowisko
Unii Europejskiej, ani nie mogą być utożsamiane z oficjalnym
stanowiskiem Ministerstwa Spraw
Zagranicznych RP.

