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Słowo wstępne 
 
W latach 2014-2016 Stowarzyszenie Vege Polska wzięło udział w programie Erasmus+ w 
ramach akcji 1 „Mobilność kadry edukacji dorosłych” z projektem „Profesjonalizacja 
pracowników organizacji” . Celem projektu było przeszkolenie pracowników oraz 
wolontariuszy stowarzyszenia zaangażowanych w działania na rzecz edukacji prozdrowotnej i 
promowania zbilansowanej diety.  
 
W toku szkolenia pracownicy nabyli nowe umiejętności oraz poszerzyli wiedzę z zakresu 
zarządzania, zdobywania środków finansowych, wykorzystania nowych mediów, 
prowadzenia na dużą skalę skutecznych działań edukacyjnych. Szkolenia odbywały się 
poprzez udział w zagranicznych praktykach zawodowych (job shadowing) oraz obserwację 
pracy partnerskich organizacji pozarządowych działających na terenie Europy. 
 
W projekcie zostało zrealizowane 26 mobilności, w których wzięło udział 13 osób 
działających w Stowarzyszeniu (zarząd, pracownicy, koordynatorzy projektów, 
wolontariusze). Mobilności odbyły się w ramach 10 zagranicznych działań wyjazdowych. Oto 
ich terminy, nazwy goszczącej organizacji i tematy: 
 
1. 26-29.11.2014 VEBU (Niemcy): „Kanały i kampanie komunikacyjne”. 

2. 18-20.12.2015 Viva Las Vegas (Holandia): „Organizacja działań edukacyjnych na dużą 

skalę”. 

3. 14-15.01.2016 VEBU (Niemcy): „Pozyskiwanie funduszy na edukację”. 

4. 03-05.02.2016 The Vegan Society (Anglia): „Kontakty z instytucjami, wykorzystanie 

mediów społecznościowych w procesie edukacyjnym”. 

5. 27-28.02.2016 VEBU (Niemcy): „Organizacja imprez masowych o charakterze 

edukacyjnym”. 

6. 22-24.04.2016  VEBU (Niemcy): „VegMed – asystowanie przy organizacji i uczestnictwo 

w konferencji lekarzy i personelu medycznego”. 

7. 06-11.07.2016 The Vegan Society (Anglia): „Materiały edukacyjne, obsługa mediów 

społecznościowych”. 

8. 21-24.07.2016 VEBU (Niemcy): „Vege Karta i zarządzanie personelem”. 

9. 18-20.09.2015 EVA (Belgia): „Promocja, zarządzanie, bazy danych”. 

10. 14-16.09.2016 VEBU (Niemcy): „Umiędzynarodowienie organizacji”. 

  
Stowarzyszenie Vege Polska dzięki projektowi zyskało lepiej wyszkoloną kadrę 
pracowników. Nabyte przez nich umiejętności i nawiązane znajomości motywują do stałego 
rozwoju poprzez podnoszenie kwalifikacji, śledzenie działań i rozwoju zagranicznych 
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organizacji pozarządowych oraz działania zgodnie z wysokimi, międzynarodowymi 
standardami.  
 
Projekt zaowocował zmianami zarówno w strukturze organizacji, jak i wprowadzeniem 
podpatrzonych u partnerów nowych programów edukacyjnych, a tym samym przyczynił się 
do podniesienia jakości działań edukacyjnych realizowanych przez stowarzyszenie Vege 
Polska.  
 
Stowarzyszenie nawiązało międzynarodowe kontakty z siedmioma organizacjami 
partnerskimi: 
 
1. VEBU (Niemcy) 

2. The Vegan Society (Anglia) 

3. Viva Las Vega’s (Holandia) 

4. EVA (Belgia) 

5. VGÖ (Austria) 

6. Association Végétarienne de France (Francja) 

7. EVU (Europejska Unia Wegetarian – organizacja parasolowa) 

Współpraca dotyczy zarówno kształtowania wspólnej oferty edukacyjnej, prowadzenia 
wspólnych kampanii i projektów, jak również dzielenia się posiadaną wiedzą i 
doświadczeniami. Współpraca ta doprowadziła do udziału naszego stowarzyszenia w 
kolejnym projekcie Erasmus+ w ramach akcji 1 (lata 2016-2018), którego celem jest 
umiędzynarodowienie naszej organizacji. 
 
Celem niniejszej broszury jest podzielenie się naszymi doświadczeniami z udziału w 
programie Erasmus+ akcja 1 „Mobilność kadry edukacji dorosłych” oraz przedstawienie 
sprawozdań z odbytych mobilności. 
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1. 26-29.11.EBU (Niemcy): 
„Kanały i kampanie komunikacyjne”. 

 
Stowarzyszenie Wegetarian (Vegetarierbund Deutschland 
e.V.) zostało założone w 1892 roku i od tego czasu działa 
promując zdrowe, zrównoważone, oparte na roślinach 
odżywianie. Aktualnie zatrudnia 19 osób na pełen etat i 
korzysta z pomocy blisko 100 wolontariuszy. 
Stowarzyszenie prowadzone jest w sposób zrównoważony i 
efektywny. Jego działania obejmują takie inicjatywy jak: 

1. Wegetariańskie Czwartki, które mają na celu ustanowienie jednego wegetariańskiego dnia 
w tygodniu w każdym punkcie, gdzie dystrybuowana jest żywność. W tym dniu też eksperci 
udzielają informacji o wpływie wegetariańskiej diety na zdrowie i środowisko naturalne. 

2. Talerz klimatyczny – celem projektu jest poinformowanie jak największej liczby klientów 
restauracji, jadłodajni, stołówek itp. o oszczędnościach zasobów naturalnych, jakich można 
dokonać stosując dietę roślinną. 

3. Połowiczny wegetarianin – projekt zakłada dyskusję na temat przyzwyczajeń 
żywieniowych i ma na celu zmniejszenie liczby osób jedzących mięso . Pilotażowy projekt 
został przeprowadzony przy udziale pracowników firmy Hipp. 

4. Inicjatywy edukacyjne jak wykłady z serii „Vege-świat”, udział w targach i wystawach, 
podczas których promowany jest wegetariański styl życia, „VegMed” – kongres medyczny nt. 
wpływu diety na zdrowie. 

Organizacja Vebu wywiera duży wpływ na społeczeństwo niemieckie poprzez częstą 
obecność w mediach, odpowiednie wykorzystanie kontaktów krajowych i 
międzynarodowych, wypracowany przez lata, skuteczny model partycypacyjnego 
zarządzania. 

 

******************************** 

 

W dniach 26-29.11.2014 w praktykach (job shadowing) w berlińskiej siedzibie VEBU z 
ramienia Vege Polska wzięły udział: 

1. Patricia Homa – kierownik projektów 
2. Natalia Stańczyk – dyrektor zarządzający 

Praktyki miały na celu zapoznanie się ze strukturą partnerskiej organizacji i przedyskutowanie 
możliwości przeniesienia jej aktywności na grunt polski. Osobą odpowiedzialną ze strony 
VEBU za przebieg praktyk była Simone Gröschl. Rozmowy dotyczyły form komunikacji, 
metod pozyskiwania funduszy, kształtowania wizerunku stowarzyszenia, organizacji imprez 
masowych i kampanii promocyjnych. Ostatniego dnia uczestniczki praktyk pomagały w 
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organizacji międzynarodowej konferencji lekarzy i studentów „VegMed” dotyczącej wpływu 
diety roślinnej na zdrowie człowieka (ok. 250 uczestników). 

 
 
 

VegMed 2012 – I Naukowy Kongres Medycyny i Wegetarianizmu w Berlinie 
VegMed 2013 – II Naukowy Kongres Medycyny i Wegetarianizmu w Berlinie 

 

Vege Polska na VegMedzie. 
 

„Już po raz trzeci wzięliśmy udział w kongresie 
medycznym organizowanym co roku przez 
Stowarzyszenie Wegetarian Niemieckich VEBU. Tym 
razem najbardziej spodobały nam się warsztaty 
„Vegetarismus in Traditionellen Medizinsystemen am 
Beispiel des Ayurveda”, czyli zajęcia dotyczące 
obecności wegetarianizmu w tradycyjnych sposobach 
leczenia na przykładzie Ajurwedy. Już wkrótce 
opublikujemy szerszą relację z kongresu. 

Cieszymy się zarówno z uczestnictwa, jak i poznania 
tajników organizowania tego typu konferencji. Nasze 
szkolenie w VEBU odbyło się w ramach praktyk job-
shadowing, sfinansowanych z programu Erasmus+.” 

Natalia Stańczyk 

  

Natalia i Patrycja w głównej sali 

wykładowej VegMedu
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2. 18-20.12.2015 Viva Las Vegas (Holandia): 
„Organizacja działań edukacyjnych na dużą skalę”. 

 

W dniach 18-20 grudnia 2015 r. Fundacja Viva Las Vega’s z Holandii zorganizowała 
świąteczną edycję Food Festival w Rotterdamie. Fundacja została założona przez młode 
małżeństwo Veerlę i Pablo pięć lat temu. Celem Fundacji jest promowanie polityki 
prozdrowotnej, w tym szczególnie diety wegańskiej. 

Fundacja prowadzi liczne projekty edukacyjne tak wśród dorosłych, jak i 
młodzieży. Jednym z ciekawych eksperymentów jest program „Veggie 
Challenge” prowadzony online, podczas którego uczestnicy deklarują się ile 
czasu planują spędzić na diecie wegańskiej i otrzymują pełne wsparcie 
organizacyjne i dietetyczne. 
 

Fundacja  ostatnio wydała publikację książkową „De Vegarevolutie„, 
która okazała się hitem na rynku holenderskim (sprzedano już ponad 5 
000 egzemplarzy). Wolontariusze Fundacji propagują placówki i 
restauracje wegańskie, m.in. przez wydawanie mapy Amsterdamu z 
naniesionymi miejscami związanymi z weganizmem. Mapa dostępna 
jest zarówno w wersji papierowej, jak i na stronie Fundacji. 

Fundacja zrzesza sporo wolontariuszy na terenie całej Holandii, 
prowadzi też aktywną działalność na forach społecznościowych (Maxi 
zajmuje się Twitterem, a Diana Facebookiem). 

Od początku swej działalności Fundacja zainicjowała cykliczną imprezę: „Food Festival”, 
która ma swoją wiosenną, letnią, a teraz i świąteczną edycję (pierwszy raz trzydniową). Jest to 
połączenie targów wegańskich, na które przyjeżdżają liczni wystawcy nie tylko z Holandii, z 
imprezą rozrywkową i edukacyjną (prelekcje o charakterze ekologicznym, prozdrowotnym, 
kulinarnym). 
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W ramach programu Erasmus+ przy organizacji imprezy uczestniczyły cztery osoby z Vege 
Polska odbywające praktyki (job shadowing): 

1. Andrzej Konopka – prezes 
2. Andrzej Babkiewicz – koordynator projektu Erasmus+ 
3. Karina Babkiewicz – wolontariusz 
4. Jolanta Piskorz-Hyra – wolontariusz 

„Do Rotterdamu dojechaliśmy w czwartek wieczorem, mieliśmy więc jeszcze czas, by 
zwiedzić centrum miasta i obejrzeć miejsce imprezy. Zakwaterowaliśmy się w samym 
centrum w futurystycznych kubikach hostelu „Stay Okay”.  Od piątku rana uczestniczyliśmy 
w przygotowaniach do imprezy wraz z wolontariuszami Fundacji Viva Las Vega’s. W tajniki 
organizacji imprez masowych wprowadzała nas organizatorka imprezy w Rotterdamie 
Berthe Schipper. W poprzednich latach pomagała w organizacji imprez jako wolontariusz, w 
obecnym roku została główną organizatorką. 

Prezes Fundacji Veerle Vrindts poświęciła nam czas, by opowiedzieć o organizacji Fundacji, 
planach i strategii oraz o kontaktach z mediami. Podczas trwania imprezy mogliśmy 
uczestniczyć wraz z wyznaczonymi wolontariuszami w czynnościach promocyjnych, 
organizacyjnych, wykładach i prelekcjach. 

 
Plan Festiwalu 

Oprócz nas w ramach programu Erasmus+ w imprezie uczestniczyli – na takich samych 
zasadach jak my – wolontariusze innej naszej organizacji partnerskiej EVA (Ethish 
Vegetarisch Alternatiet) z Belgii. W rozmowach w kuluarach dowiedzieliśmy się od nich o 
projektach EVA, w których oni uczestniczą i wymieniliśmy się kontaktami. 
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Podczas podsumowania naszych praktyk zaproponowaliśmy Veerle odwiedziny członków 
fundacji Viva Las Vega’s w Polsce w ramach wymiany partnerskiej. Była ona szczególnie 
zainteresowana naszą akcją „W zielonej krainie”. Biorąc pod uwagę prężność z jaką Fundacja 
działa na portalach społecznościowych, z naszej strony wyraziliśmy chęć wysłania na 
szkolenie do nich osoby z Vege Polska odpowiedzialnej za media społecznościowe.” 

Andrzej Babkiewicz 
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Galeria zdjęć z mobilności 18-20.12.2015 Viva Las Vegas (Holandia) 
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3. 14-15.01.2016 VEBU (Niemcy): 
„Pozyskiwanie funduszy na edukację”. 

 
VEBU (Vegetarierbund Deutschland e.V) to jedna z największych i najstarszych organizacji 
o wegańsko-wegetariańskim profilu w Europie. Niemieckie Stowarzyszenie Wegetarian 
zostało założone już w 1892 r., ma siedzibę w Berlinie. Skupia 200 grup lokalnych i zatrudnia 
w pełnym wymiarze czasowym 35 pracowników. 

 

 

Od 2009 r. prezesem (CEO) VEBU jest Sebastian Joy (poprzednie 
nazwisko – Zösch – zmienił po niedawnym ślubie z Melanie Joy, 
psycholog, aktywistką i autorką wielu publikacji, w tym bestselleru 
„Dlaczego lubimy psy, jemy świnie i ubieramy się w krowy”). Od 
objęcia przez niego stanowiska liczba członków VEBU wzrosła z 2 
tys. do ponad 12 tys. 

Obecnie VEBU ma ponad: 

– 100 000 fanów na Facebooku 

– 80 000 subskrybentów  newslettera 

– 12 000 000 wzmianek w mediach 

– 200 000 odbiorców gazety Veggie Times 

Organizacja zajmuje dwa piętra biurowca – na jednym stacjonują aktywiści prowadzący 
działalność edukacyjną, biurową i medialną na rzecz stowarzyszenia, na drugim pracownicy 

Pracownicy VEBU w biurze swego 

stowarzyszenia
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odpowiedzialni za relacje biznesowe. Pośród licznych projektów, realizowanych przez VEBU 
największy zasięg mają: 

1. VeggieWorld – największe europejskie targi wegańskie. Odbywają się 
one od 7 lat w 5 miastach Niemiec, a ostatnio również w Paryżu. 
Wydarzenie odwiedza nawet 22 tys. osób, uczestniczy w nich ok. 100 
wystawców. Targi połączone są z licznymi prelekcjami, wydarzeniami 
muzycznymi i pokazami. Już pierwsza edycja VeggieWorld przyciągnęła 
uwagę aż siedmiu niemieckich stacji telewizyjnych. 

  

     
 

 
2. Vegucation – program szkoleń dla kucharzy i szefów kuchni w diecie 
wegańskiej – posiada 8 partnerów w czterech krajach (refundowany w 75% 
przez EU; w grantach 300 000 USD). 

3. VegMed – coroczna konferencja lekarzy, personelu 
medycznego i studentów. 

 
 
 
4. Certyfikaty V-Label  oznaczających produkty wegańskie i 
wegetariańskie. W programie uczestniczą takie firmy jak 
HiPP, FRoSTA, Katjes czy supermarkety jak ALDI i 
NORMA. 
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5. Organizacja „Vegan Summerfest” w Berlinie – 80 wystawców, 
60 000 odwiedzających. 

 

  

6. Dzień wegański – kampania promująca czwartek jako dzień wegański. Od rozpoczęcia 
kampanii w 2009 r. do akcji przyłączyło się 35 miast. Wiele hosteli młodzieżowych oferuje 
tego dnia menu oparte na roślinach. 
 
 
7. Program startowy dla wegan (Vegan kick-start) – 30 dniowy program wprowadzający w 
dietę wegańską, z którego skorzystało już ponad 10 000 osób. 
 
 
8. Program wspomagający wegańskie organizacje rozpoczynające działalność biznesową 
(Vegan Start-up Support). Obejmuje: seminaria, filmy z firm, które odniosły sukces, 
indywidualny coaching, stworzenie biznesplanu. 

 

Dodatkowo VEBU prowadzi szeroką działalność edukacyjną w mediach tradycyjnych i 
społecznościowych; działalność wydawniczą (publikacje książkowe, kwartalnik 
Vebumagazin, gazeta Veggie Times); uczestniczy w produkcji, przygotowaniu i promowaniu 
nowych produktów  na rynku wegańskim, np. pasta do zębów wzbogacona w witaminę B12, 
wegańska karma dla zwierząt, mrożonki, żelki wegetariańskie; prowadzi kampanię 
„wegańska alternatywa dla mięsa”, w której promuje się smakowe zamienniki produktów 
mięsnych; szkolenia firm cateringowych. 

******************************** 
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W ramach programu Erasmus+ w dniach 14-15 stycznia 2016 r. trzy osoby z Vege Polska 
odbyły praktyki (job shadowing) w berlińskiej siedzibie VEBU: 

1. Patricia Homa 
2. Andrzej Konopka 
3. Andrzej Babkiewicz 

Podczas mobilności mieliśmy zaaranżowane spotkania z głównymi działaczami VEBU: 

1. Sebastianem Joy – prezesem (CEO) VEBU 
2. Coriną Scholz – asystentką CEO i koordynatorką programu Erasmus+ 
3. Tillem Streckerem – osobą odpowiedzialna za kwestie prawne i kontakty rządowe 
4. Mitthiasem Rohra – osobą odpowiedzialną za biznesową strukturę VEBU 
 

 
 
Pierwsze spotkanie mieliśmy z Tillem , 
zaangażowanym we wprowadzenie 
ogólnoeuropejskich kryteriów rozróżniających dietę 
wegańską od wegetariańskiej. Dotychczas terminy te 
nie są określone żadnymi normami prawnymi, co 
prowadzi do nadużyć. Z tego względu VEBU 
przeprowadziło liczne rozmowy z ponad 40 
organizacjami o wegańsko-wegetariańskim profilu w 
całej UE wypracowując wspólne normy. Teraz projekt 
czeka na dalszą akceptację w parlamencie. 

 

Sebastian poświęcił nam czas podczas dwóch 
trzygodzinnych spotkań. Rozmawialiśmy o 
obecnej sytuacji Vege Polska i o 
możliwościach wzajemnej współpracy. 
VEBU pragnie przenieść swe doświadczenia 
organizacyjne i biznesowe na skalę światową, 
co wiąże się ze zmianą nazwy organizacji 
(ProVeg) oraz rozpoczęciem działalności w 
innych krajach, w tym też w Polsce. Sebastian 
zaprezentował model funkcjonowania takiej 
międzynarodowej organizacji i zwrócił się z 
propozycją do Vege Polska, by stała się jej 
częścią. 

 

 
  

Andrzej, Patricia i Till

Patricia, Andrzej i 

Sebastian
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Corina przedstawiła nam ustalenia 
dotyczące programu Erasmus+ 2016-2018. 
W programie uczestniczy kilkanaście 
organizacji wegańskich i wegetariańskich z 
całej UE, które wzajemnie ustaliły już listę 
szkoleń, kursów i praktyk. Będą one 
realizowane podczas kolejnej edycji 
programu. Vege Polska brała czynny udział 
w kreowaniu tej listy, zaoferowaliśmy też 
współorganizację kursów szkoleniowych 
dot. zdrowego żywienia. Podczas spotkania 
odbyła się konferencja telefoniczna z osobą 
piszącą projekt przyszłego programu. 

 

 
Ostatnie szkoleniowe spotkanie odbyliśmy 
z Mitthiasem, który przedstawił nam strukturę biznesową 
VEBU. Obejmuje ona pięć wielkich działów: 

1. wydawanie certyfikatów V-Label 
2. szkolenia gastronomiczne 
3. konsultacje biznesowe: biznesplany, określanie grupy 
docelowej, testowanie produktów 
4. program wspomagający wegańskie inicjatywy 
biznesowe 
5. targi VeggieWorld 

Rozmowy dotyczyły możliwości przeniesienia struktury 
biznesowej wypracowanej przez VEBU na grunt polski i 
zastosowanie jej w działalności Vege Polska. 

Mitthias i Patricia     

Przez cały nasz pobyt zajmowała się nami Corina zapewniając wszelką pomoc i dodatkowe 
informacje. Ciekawą praktyką naszych niemieckich partnerów jest gotowanie przez jednego z 
pracowników obiadu, na który zaprasza wszystkie koleżanki i kolegów z biura. Podczas 
naszego wcześniejszego pobytu, mielimy przyjemność wziąć udział w takiej uczcie. Tym 
razem jednak, stricte wegański obiad kuchni azjatyckiej został zamówiony w firmie 
cateringowej. 

Andrzej Babkiewicz 

  

Corina, Patricia i Andrzej
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Galeria zdjęć z mobilności 14-15.01.2016 VEBU (Niemcy) 
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4. 03-05.02.2016 The Vegan Society (Anglia): 
„Kontakty z instytucjami,  

wykorzystanie mediów społecznościowych w procesie edukacyjnym”. 
 
 
The Vegan Society (VS) to stowarzyszenie wegan 
działające w Wielkiej Brytanii. Założył je w 
listopadzie 1944 roku Donald Watson (1910-
2005) wraz z pięcioma innymi wegetarianami 
niejedzącymi nabiału. Długo zastanawiali się jak 
nazwać ludzi takich jak oni, ostatecznie ze słowa 
‘vegetarian’ zostawili 3 pierwsze i 2 ostatnie 
litery, i tak powstało słowo ‘vegan’. 
 

Przez wiele lat Donald Watson wraz z 
innymi wydawał regularnie gazetkę 
„The Vegan News”, by promować idee 
weganizmu. W 70 rocznicę swego 
istnienia, stowarzyszenie 
unowocześniło swój wizerunek i 
działalność. Nową szatę graficzną 
dostał też magazyn „The Vegan”. 

 

Wiele lat organizacja miała swą 
siedzibę w małej nadmorskiej 

miejscowości St Leonards-on-Sea. Od 2007 roku mieści się w Birmingham w dwupiętrowym 
domu podarowanym na działalność stowarzyszenia. Dom został nazwany na cześć założyciela 
jego nazwiskiem. Kilka domów dalej stowarzyszenie wynajmuje jeszcze pomieszczenia na 
biura i magazyn. Obecnie w różnym wymiarze czasu pracuje tu 26 osób, natomiast liczba 
członków sięga 5 600. 

Główne działania stowarzyszenia to: 

Nadawanie wegańskiego znaku handlowego – 
początki znaku sięgają roku 1986, gdy jedna z firm 
kosmetycznych zgłosiła się do stowarzyszenia, że chce 
sprzedawać swoje produkty pod ich logo. Do dziś 
zgłosiło się ponad 700 firm, z czego 75% spoza 
Wielkiej Brytanii, a ponad 20 tysięcy produktów 
otrzymało znak. Wśród firm starających się o znak jest 
wiele sieci marketów czy gastronomii – najświeższy 
znak został nadany owocowemu ciastku z kruszonką w 
popularnej sieci kawiarni Costa Coffee; jest ono także bez pszenicy i bez glutenu. 

Donald Watson czyta pierwsze 

wydanie „The Vegan News”

Uczestniczki mobilności przed Donald 

Watson House (21 Hylton Street, 

Birmingham, UK)
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Sprzedaż VEG1 – multiwitamina przygotowana z myślą o 
weganach – zawiera witaminę B12, D oraz kilka innych. 
Produkowana w dwóch smakach – pomarańczy i czarnej 
porzeczki. Stowarzyszeniu zależy na tym, by multiwitamina 
była łatwo dostępna dla wegan, dlatego cena jest dość 
przystępna. Obecnie największy rynek zbytu to Niemcy. 
 
 
 
Akcja Vegan Pledge – 30-dniowy program online, jak zostać weganinem; 80 % osób, które 
podejmują to wyzwanie, zostają weganami dłużej. Aktualna oferta: zostań weganinem w 
Walentynki: https://www.vegansociety.com/whats-new/campaigns/go-vegan-
valentine%E2%80%99s-day 
 
 
 
Kampania Grow Green – skierowana docelowo do władz, by subsydiować rolników 
chcących uprawiać rośliny bogate w proteiny, przeznaczone do konsumpcji dla ludzi, a nie 
zwierząt hodowlanych. Dzięki przerzuceniu się z hodowli zwierząt na uprawę roślin 
białkowych zmniejszy się znacznie emisja gazów cieplarnianych. Kampania propaguje 
zdrową roślinną dietę, która wpisuje się w panujący obecnie trend zmniejszania spożycia 
mięsa. 
 
 
 
Kampania Hospital Catering for All  – kampania skierowana do szpitali, ośrodków opieki 
społecznej i firm cateringowych, prowadzenie darmowych warsztatów dla dietetyków, 
lekarzy, pielęgniarek i ludzi zajmujących się cateringiem, by propagować zasady zdrowego 
żywienia i obalać mity na ten temat. 
Ponadto Vegan Society bierze aktywny udział w targach żywności wegańskiej 
organizowanych przez http://vegfest.co.uk/ od 2003 roku. Na swym stoisku zachęcają do 
zostania członkiem stowarzyszenia, sprzedają książki, magazyny, multiwitaminę Veg1 oraz 
gadżety. 
 

******************************** 
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W ramach programu Erasmus+ w dniach 3-5 
lutego 2016 r. cztery osoby z Vege Polska odbyły 
praktyki (job shadowing) w siedzibie Vegan 
Society w Birmingham: 

1. Katarzyna Michalak 
2. Agata Czajka-Wilfort 
3. Agata Lenda 
4. Karina Babkiewicz 

Podczas mobilności wiedzą na temat działalności 
swoich działów podzielili się: 

1. Peter Smith – kierownik ds. komunikacji 
2. George Gill – kierownik ds. strategii i biznesu 
3. Alex Douglas – menadżer ds. wolontariatu i członkostwa 

 
Peter Smith opiekował się nami przez cały 
czas pobytu, dbając o wszystko czego nam 
trzeba. Podczas swojej prezentacji zapoznał 
nas z historią stowarzyszenia oraz przedstawił 
pokrótce głównych pracowników oraz 
najważniejsze działania organizacji. Podzielił 
się doświadczeniami z ostatnich dwóch lat, 
kiedy to liczba członków znacznie wzrosła, 
dzięki temu, że przyjęto nową politykę ich 
pozyskiwania. Podczas wszelkich imprez, w 
których Vegan Society bierze udział, 
pracownicy czy wolontariusze zachęcają ludzi 
do zostania członkiem, opowiadając o 

głównych działaniach oraz oferując wraz z członkostwem kartę rabatową (obszerna lista 
miejsc oferujących rabaty dostępna na https://www.vegansociety.com/take-action/join-
us/discount-list)  i roczną prenumeratę magazynu „The Vegan” (4 numery). 

Ponadto opowiedział o współpracy z dietetykami z British Dietetic Association – z jednej 
strony edukacja dietetyków w zakresie diety opartej na roślinach, a z drugiej możliwość 
kierowania zainteresowanych wskazówkami dietetycznymi do zawodowców. 

George Gill – człowiek z 25-letnim doświadczeniem w biznesie, 
marketingu i PR. Od 2009 roku w VS, początkowo sam 
zajmował się wegańskim znakiem handlowym, obecnie w jego 
dziale pracuje 8 osób. Dowiedzieliśmy się jaką procedurę 
przechodzą produkty, które mają dostać znak oraz jakie inne 
działalności przynoszą dochody stowarzyszeniu. Podczas 
imprez, w których VS bierze udział, sprzedaje się bardzo dużo 
książek (organizacja zawsze stara się mieć niższą cenę niż w 
księgarniach), a ostatnio dużą popularnością cieszy się 
multiwitamina dla wegan VEG1. Podjęliśmy pierwsze rozmowy, 
by wprowadzić ją również na rynek polski. 

Uczestniczki mobilności z Jamijin de 

Boo (Chief Executive) oraz Peterem 

Smith (kierownik ds. komunikacji)
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Alex Douglas – młoda osoba, która aplikowała 
o pracę w VS trzykrotnie zanim dostała etat. 
Opowiedziała o pracy z wolontariuszami, 
głównie podczas dużych imprez oraz na 
miejscu w Birmingham przy pracy biurowej. 
Nadzoruje akcję Vegan Pledge oraz prowadzi 
letnie obozy wegańskie dla młodzieży. 

 

Ponadto swój czas poświęciła nam menadżer kampanii Elene Orde oraz dyrektor 
generalna Jasmijn de Boo, z którą porozmawialiśmy o złożonych właśnie przez wszystkie 
organizacje partnerskie wniosków do nowej edycji programu Erasmus+. Na koniec owocnego 
pobytu zrobiliśmy sobie kilka zdjęć pamiątkowych. 

Karina Babkiewicz 

******************************** 

Wizyta w Vegan Society w Birmingham już 
od pierwszej chwili – gdy stanęłam pod 
szyldem na budynku należącym do 
Stowarzyszenia – była dla mnie dużym 
przeżyciem. Bo jak nie poczuć ekscytacji i 
respektu, gdy czytasz datę powstania 
organizacji – rok 1944. Powitało nas grono 
bardzo życzliwych i pozytywnych osób. 
Wnętrze biurowe robiło wrażenie – widać 
było, że praca w Stowarzyszeniu wre: 
skomputeryzowane stanowiska pracy, półki 
pełne różnorakich ulotek, broszur. 
 

Swoje spotkanie z nami Peter Smith (kierownik ds. komunikacji) rozpoczął od historii Vegan 
Society. To było naprawdę COŚ! Otworzył zaszyfrowane wejście do specjalnego 
pomieszczenia, które było archiwum pełnym zdjęć, dokumentów i pisanych na ręcznej 
maszynie do pisania pierwszych broszur kolportowanych przez założyciela Stowarzyszenia – 
Donalda Watsona. Przeglądanie tych zdjęć i broszur było naprawdę dla mnie ekscytujące. 
Otrzymałyśmy kopię pierwszego numeru „The Vegan News” – były to w rzeczywistości 
cztery strony maszynopisu „magazynu wegetarian niespożywających nabiału”! To właśnie w 
tym tekście Donald Watson formułuję nazwę „weganizm” i „weganie”: by odróżnić dietę 
beznabiałową od terminu „dieta wegetariańska” oraz wegetarian od „wegan”. Szeroko 
argumentował zdrowotne aspekty takiej diety oraz cały etyczny i ekonomiczny kontekst. Data 
na broszurze: listopad 1944.  Pomyślałam wtedy o tym, że Europa zmagała się z II wojną 
światową, a tu jeden człowiek żył ideą świata bez przemocy, w którym zwierzęta mają równe 
prawa do życia. Peter w szczegółach opowiedział nam, jak kwartalnik rozrastał się i dziś jest 
40-stronicowym, kolorowym miesięcznikiem „The Vegan”, rozsyłanym tysiącom członków 
Stowarzyszenia (dotującym regularnie działania Vegan Society) oraz sprzedawanym w 

Uczestniczki mobilności z Alex 

Douglas (trzecia od prawej)
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różnych punktach na terenie całej Anglii. Już druga strona miesięcznika budzi respekt: 
wymienia wszystkich pracowników (42 osoby)  i departamenty działające w ramach struktur 
Stowarzyszenia! 
 

Dowiedziałyśmy się szczegółowo, w jaki 
sposób Stowarzyszenie pozyskuje nowych 
członków,  w jaki sposób zachęca ich do 
aktywnego wspierania działań Vegan Society 
oraz co zyskują takie osoby. Z perspektywy 
naszego Stowarzyszenia były to bardzo 
ciekawe informacje. (Ich „program 
początkowy” zwany Vegan Pledge, dla osób 
chcących przejść na dietę wegańską zachęca 
do tego ponad 1000 osób miesięcznie). 

 

Peter opowiedział nam także o bardzo dobrze prowadzonej przez Vegan Society od 25 lat 
procedurze przyznawania znaku jakości  dla produktów czysto wegańskich (wliczając w to 
żywność, kosmetyki i odzież). Temat profesjonalnie zaprezentował nam następnie George, 
odpowiedzialny za kontakty biznesowe VS. Myślę, że to niezwykle ciekawy i ważny projekt, 
który warto przenieść na grunt polski (znak jakości Vegan Society – Vegan Trademark można 
znaleźć na produktach w 39 różnych krajach, zarejestrowanych jest prawie 20 000 
produktów!). 
 
 
Wiele ciekawych, praktycznych informacji 
przekazała nam Alex odpowiedzialna za 
zaangażowanie i aktywności dla 
wolontariuszy. Oprowadzono nas także po 
imponującym magazynie pełnym publikacji, 
gadżetów i książek, które sprzedaje 
Stowarzyszenie. Przy kilku stanowiskach 
pracy w kolejnych pomieszczeniach 
biurowych przywitali nas uśmiechnięci 
pracownicy – odpowiedzialni za wysyłkę, 
finanse, wydawanie „The Vegan”, procedury 
Vegan Trademark, organizację eventów itd. 
To naprawdę robiło wrażenie! 
 
Zaintrygował mnie flagowy produkt Vegan Society – VEG1: suplement idealny dla 
wegetarian i wegan! Jestem jego szczęśliwym posiadaczem. Wspaniale byłoby być jego 
dystrybutorem w Polsce jako Vege Polska;-) 
 
Wizyta w Vegan Society była dla mnie ważnym i radosnym przeżyciem. Kontakt z ludźmi z 
tak ogromnym doświadczeniem i tradycją jest dla mnie powodem do dumy. Jestem bardzo 
wdzięczna Vege Polska za możliwość odbycia tej mobilności. Czułyśmy tam na miejscu 
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wielką życzliwość wszystkich ludzi, byli autentycznie zainteresowani jak sobie radzimy, jakie 
mamy plany. Prosili, byśmy informowali ich o naszych sukcesach. Na pożegnanie Peter 
podsumował: „Dziś gdy wrócę do domu po całym dniu z biura będę naprawdę czuł, że to co 
robimy jest ważne i pożyteczne”. 

Katarzyna Michalak 

 
******************************** 

Wizyta w Vegan Society była dla mnie niezwykle 
inspirującym doświadczeniem. Przywitało nas 
grono ciepłych, zaangażowanych w swoją 
działalność i otwartych na współpracę ludzi. 
Miałyśmy okazję porozmawiać z osobami 
pełniącymi różne funkcje w instytucji – od 
zarządzających po wolontariuszy. Bez względu na 
to, jakie obowiązki przypadały danym osobom, od 
wszystkich bił entuzjazm i zadowolenie, co z 
pewnością wynikało z poczucia bycia częścią 
organu, który walczy o dobro wszystkich istot. 

Pracownicy Vegan Society przedstawili nam zarys działań instytucji, jej cele i dotychczasowe 
osiągnięcia; opowiedzieli również o historii, odpowiedzieli na nurtujące nas pytania. To 
wszystko było dla nas niezwykle cenną lekcją, z której na pewno wiele wyniosłyśmy. Wizyta 
w Birmingham z pewnością zmotywowała mnie do tego, by zaangażować się w rozwój Vege 
Polska tak, by nasze rodzime stowarzyszenie mogło działać równie prężnie jak to 
zagraniczne. 

Agata Lenda 
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Galeria zdjęć z mobilności 03-05.02.2016 The Vegan Society (Anglia) 
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5. 27-28.02.2016 VEBU (Niemcy): 
„Organizacja imprez masowych o charakterze edukacyjnym”. 

 
W ramach programu Erasmus+ w dniach 27-28 lutego 
2016 r. dwie osoby z Vege Polska wizytowały Targi 
VeggieWorld w Rhein-Main koło Frankfurtu. 
Wizytacja odbyła się na zasadach programu job 
shadowing. A osobami, które brały udział w tej 
mobilizacji były Darin Arouri (Project Manager) oraz 
Patricia Homa (Project Manager). 
Targi VeggieWorld wystartowały po raz pierwszy w 
2011 roku pod nazwą VeggieWorld Rhein-Main. 
Pierwsza edycja zebrała 21 wystawców. Obecnie 
VeggieWorld  w Rhein-Main to ponad  100 wystawców 
i 18.000 zwiedzających. 
 

Dodatkowo w tym roku impreza jest zaplanowana w 7 innych miastach Europy – Hamburg, 
Paryż, Monachium, Zurych, Dusseldorf, Utrecht i Berlin. 

Targi VeggieWorld powstały ze wspólnej inicjatywy Organizacji VEBU – jednej z 
największych niemieckich NGO zrzeszających wegetarian i wegan, a także promująca 
wegański styl życia – oraz firmy Well Fair – bezpośredniego organizatora i właściciela marki. 

******************************** 

Nasza mobilność zaczęła się od wczesnego lotu z Warszawy do Frankfurtu nad Menem. Tu 
przywitało nas słońce! I już czułyśmy, że wizyta będzie udana! 

Naszą wizytację rozpoczęłyśmy od dotarcia na miejsce Targów w hali wystawienniczej w 
Walau, koło Wiesbaden. 

Teren Targów to ponad 1000m2. Już od rana było sporo ludzi. A w sali seminaryjnej co rusz 
odbywały się wykłady, prelekcje, czy pokazy gotowania. 
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Wśród wystawców były różne firmy produkujące żywność wegańską, promujące wegański 
styl życia, czy producenci sprzętu kuchennego dedykowane dla wegan. 

   

Wielu rzeczy można było spróbować, a jedyne co nas ograniczało to fakt, że większość 
„próbek” była płatna. 

Na pewno ciekawym doświadczeniem było zjedzenie wegańskiego kebaba! 

Niemcom można na pewno pozazdrościć ilości dostępnych posiłków i półproduktów dla 
wegan! W Vege Polska wierzymy, że dzięki m.in. naszym staraniom już wkrótce wege-rynek 
mocno się wzbogaci. Pracujemy nad tym! A pobyt na VeggieWorld dał nam wiele nowych 
pomysłów i inspiracji. 

Wśród wystawców były także organizacje broniące praw zwierząt, jak PETA, Sea Sheppards, 
Green Peace oraz takie, które promują wegański styl życia jak VEBU. 

 

Poza stoiskami z żywnością, sprzętem kuchennym, czy organizacji NGO, było też kilka z 
branży odzieżowej. 
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Niemniej jednym z ciekawszych, nietypowych było stoisko artysty Rolanda Strallera. 
Prezentował on swoje prace związane z tematyką obrony praw zwierząt – w formie obrazów, 
plakatów, pocztówek, czy druków prac na ubraniach (T-shirty, bluzy, torby). 

  

Podczas wizytacji miałyśmy zaplanowane spotkanie z Hendrikem Schellkesem, 
przedstawicielem firmy Well Fair, która jest organizatorem Targów VeggieWorld. 

Hendrik opowiedział nam bardzo wiele o początkach eventu. Omówiliśmy wszelkie 
wytyczne, które są dla nich ważne przy organizowaniu imprezy. Zastanawialiśmy się nad 
potencjałem Polski pod kątem takiej imprezy, analizując dostępne dane i biorąc pod uwagę 
nasze doświadczenia. 

Wspólnie popracowaliśmy nad przykładową umową współpracy, jaką Well Fair podpisuje ze 
swoimi partnerami organizując targi w kolejnych miastach. Hendrik opowiedział nam o 
podziale obowiązków, zakresie współpracy. 

Dużo rozmawialiśmy o kryteriach wyboru miejsca na targi, dobory wystawców, ustaleniu 
komunikacji w mediach. Hendrik opowiedział nam, jak to wyglądało u nich od początku i na 
co należy kłaść największy nacisk. 

Mieliśmy też sporo czasu, by zaprezentować trendy wegańskie w Polsce oraz aspiracje i plany 
Vege Polska. 
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Była to niezmiernie inspirująca wizyta! Ale musimy powiedzieć, że my Polacy tym razem 
wcale nie jesteśmy w tyle! I mamy sporo do nauczenia się, ale działa to w dwie strony! I to 
chyba była najprzyjemniejsza konkluzja spotkania! 

Darin Arouri 
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6. 22-24.04.2016  VEBU (Niemcy): 
„VegMed – asystowanie przy organizacji i uczestnictwo  

w konferencji lekarzy i personelu medycznego”. 
 

W dniach 22-24.04.2016r. odbyła się 
konferencja VegMed organizowana przez Niemieckie 
Stowarzyszenie Wegetarian VEBU. Wydarzenie to skupia 
lekarzy, naukowców, dietetyków i przedstawicieli 
dyscyplin pokrewnych. Głównym celem przedsięwzięcia 
jest promowanie zdrowego stylu odżywiania na bazie 
roślin. Na podstawie danych, prezentowanych przez 
prelegentów, organizatorzy chcą szerzyć ideę leczenia 
dietą, tak by pacjenci trafiający do lekarzy mieli 
możliwość zapoznania się z korzyściami płynącymi ze 
stosowania diet wegetariańskich. Osoby prezentujące 
swoje badania na konferencji to cenieni naukowcy, którzy 
w większości poświęcili swoje kariery naukowe tematowi 
diet roślinnych i ich skutków zdrowotnych. 
 
 

Andrzej Konopka przez budynkiem uniwersytetu 
 
Misją IV edycji VegMed było wspieranie rozwoju wspólnych działań globalnych mających 
na celu promowanie diet roślinnych wśród osób związanych z medycyną i kierunkami 
pokrewnymi, a także wzmocnienie istniejących już inicjatyw   w dziedzinie badań nad 
żywieniem roślinnym. 

 

Wykłady odbywały się: 

• w piątek (22.04) od 13.30 do 18.30, 
• w sobotę od 9.00 do 17.30 
• w niedzielę od 10.30 do 16, 

z czego pierwsze 2 dni skierowane były do osób związanych z nauką, natomiast dzień ostatni 
był dniem otwartym i prezentowano wtedy pokrótce prelekcje z poprzednich dni. Na 
kongresie można było wysłuchać wykładów w dwóch językach: angielskim i niemieckim. 
Wykłady odbywały się przez większość czasu równolegle w 3 salach, z czego prezentacje 
odbywające się w auli głównej były tłumaczone z angielskiego na niemiecki i odwrotnie. 

 

******************************** 
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W ramach programu Erasmus+ w dniach 22-24 kwiatnia 2016 r. dwie osoby z Vege Polska 
odbyły praktyki (job shadowing) połączone z uczestnictwem w konferencji VegMed: 

1. Andrzej Konopka 
2. Joanna Lotkowska 

 
Mój przyjazd do Berlina rozpoczął się 22.04.2016r. na dworcu 
Zentralen Omnibusbahnhof. To był mój pierwszy wyjazd w 
ramach projektu Erasmus+ Edukacja Dorosłych. Z Andrzejem 
Konopką, prezesem Vege Polska, pojechaliśmy na Freie 
Universität, gdzie odbywała się konferencja medycyny żywienia 
skupiona wokół diet roślinnych – VegMed. 
Prelekcje skierowane były do osób zawodowo związanych z 
tematem żywienia i medycyną, tylko trzeciego dnia wykłady 
były ogólnodostępne. 

W trakcie kongresu przedstawiono wyniki badań i obserwacji 
prowadzonych przez wielu naukowców, np.: 

 

• Mark Messina zaprezentował badania dotyczące soi i kontrowersji związanych z jej 
spożyciem – wniosek: spożycie soi przez dziewczynki w młodym wieku obniża ryzyko 
zachorowalności na raka piersi, a przeciętne spożycie soi przez mężczyzn nie ma na nich 
wpływu feminizującego. 
• Dr Neal Barnard poprowadził wykład na temat czynników żywieniowych w 
chorobie Alzheimera, z którego główny wniosek to: suplementacja witaminą B12 i 
kwasem foliowym przynosi skutki w profilaktyce MCI (łagodne zaburzenia poznawcze), 
ale nie udowodniono jej wpływu, gdy rozwinięta jest już u pacjenta choroba Alzheimera. 

 
 

Po każdej prelekcji słuchacze wykładów mieli 
możliwość zadawania pytań. Niesamowite było 
spotkanie z ludźmi, z których książek i publikacji 
czerpię wiedzę do mojej pracy. Wspaniałe jest to, że 
wszystkie te osoby poza ogromną wiedzą, 
mają również pasję do tego co robią – co udzielało się 
słuchaczom wykładów. Zawodowo związana jestem z 
dietami roślinnymi, a szczególnie bliski jest 
mi temat żywienia dzieci, więc z przyjemnością 
wysłuchałam wykładu Vegetarian and Vegan Diets in 
children, który prowadził dr Markus Keller . 

 
W trakcie trwania wydarzenia spotkaliśmy się z przedstawicielką Vebu – Julią Schneider, z 
którą rozmawialiśmy na temat powiększenia grona odbiorców tej konferencji poprzez 
tłumaczenie jej na język polski i umieszczenie nagrań w internecie. Całe wydarzenie było 
niezwykle interesujące i inspirujące, nie mogę się doczekać kolejnej edycji! 

Joanna Lotkowska 
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Galeria zdjęć z mobilności 22-24.04.2016  VEBU (Niemcy) 
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7. 06-11.07.2016 The Vegan Society (Anglia): 
„Materiały edukacyjne, obsługa mediów społecznościowych”. 

 
Już po raz drugi mogliśmy gościć w siedzibie the Vegan Society w Birmingham. O samym 
stowarzyszeniu i naszej pierwszej wizycie pisaliśmy już wcześniej. 

Tym razem w dniach 6-11.07.2016 praktyki w ramach programu Erasmus+ odbyły dwie 
osoby: 

1. Karina Babkiewicz 
2. Andrzej Babkiewicz. 

Podobnie jak poprzednio opiekę nad nami podczas całego pobytu sprawował Peter 
Smith (kierownik ds. komunikacji) – właściwy człowiek na właściwym miejscu – bardzo 
ciepła i otwarta osoba, dzięki której mogliśmy czuć się jak w odwiedzinach u starych 
przyjaciół. Ponadto mogliśmy podpatrzeć podczas pracy innych członków Vegan Society: 

1. Sarah Cook – menadżer biura i osoba odpowiedzialna za zbieranie funduszy; 
2. Ali Ryland  – specjalista ds. internetu i komunikacji cyfrowej; 
3. Alex Douglas – menadżer ds. wolontariatu i członkostwa; 
4. Spencer Harris – menadżer ds. handlu; 
5. Andy Davidson – obsługa techniczna; 
6. Heather Russell – dietetyk; 
7. Elena Orde – specjalista ds. komunikacji i kampanii. 

 
 

Na początku rozmawialiśmy z Peterem i 
Sarą o bieżącej sytuacji w naszych 
organizacjach. Vege Polska otrzymało fundusze 
na edukację dorosłych w kolejnej edycji 
programu Erasmus+, natomiast nie wszystkie 
organizacje partnerskie miały to szczęście, w 
tym brytyjskie Vegan Society. Ponadto 
podzielili się z nami spostrzeżeniami w sprawie 
zarządzania stowarzyszeniem po  swoich 
ostatnich doświadczeniach z odejściem cennego 
i oddanego współpracownika. 
 

 
Ali Ryland  mogliśmy zobaczyć podczas pracy w biurze oraz 
podczas wystawy Just V Show (wpis poniżej). Ali odpowiada 
za profil facebookowy stowarzyszenia i pokazywała nam w 
szczegółach, jak planuje wpisy: ich tematykę, częstotliwość, 
nawet godzinę publikowania. Zdecydowanie Facebook jest 
najważniejszym portalem społecznościowym, ale każdy ma 
swoja specyfikę i Twitter sprawdza się im dobrze w 
komunikacji regionalnej. 
 

Sarah Cook i Peter Smith

Ali Ryland
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Kilka godzin spędziliśmy pośród półek 
magazynu, położonego kilka kamienic 
dalej od głównej siedziby stowarzyszenia. 
Tam królował Spencer Harris, menadżer 
ds. handlu, który opowiadał o nowej 
formule VEG1 – kompleksu witamin i 
minerałów dla wegan, sprzedawanego z 
powodzeniem w niemal całej Europie i nie 
tylko. Jest szansa, by sprzedawać go 
również w Polsce. Ponadto wybraliśmy 
trochę książek na użytek naszego 
stowarzyszenia: 
 

1. Becoming Vegan – comprehensive edition 
2. How to Eat a Rainbow – Recipes for Kids 
3. Vegan 100 Everyday Recipes 
4. The Complete Guide to Vegan Food Substitutions 
5. Vegan for Life – everything you need to know to be healthy and fit on a plant-based 
diet 
6. The Great Vegan Protein Book 
7. Great Gluten-free Vegan Eats 
8. Ms. Cupcake – The Naughtiest Vegan Cakes in Town 

 
Chwilkę poświęciła nam nowa dietetyczka w Vegan Society – Heather Russell, która przez 
kilka lat pracowała w swym zawodzie dla publicznej służby zdrowia w Wielkiej Brytanii.  W 
ramach prowadzonej przez stowarzyszenie kampanii Hospital Catering for All pomaga ona 
firmom kateringowym w przygotowaniu odpowiednich diet dla wegańskich pacjentów oraz 
wspiera rodziny takich pacjentów w placówkach, które nie są przygotowane na przyjęcie 
wegan. 
 

  
 

  

Spencer Harris z uczestnikami 

mobilności
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Po dłuższym szperaniu w swych 
archiwach Peter wyciągnął stare numery 
magazynu The Vegan, w którym co jakiś 
czas pojawiały się informacje o 
wegańskich dzieciach. Peter pochwalił się 
trójką swoich pociech, które w latach 80 / 
90-ych XX wieku nie miały tak łatwo jako 
młodzi weganie. Powyżej ich zdjęcia z 
roku 1990 i 1997. 

Sporo cennych uwag nt. zachęcania firm i 
sieci sklepów do dawania rabatów dla 
klientów wegan czy wegetarian dał nam 

Andy Davidson. W Wielkiej Brytanii działa m.in. sieć sklepów ze zdrową żywnością Holland 
& Barrett , w której członkowie Vegan Society mają 10% zniżki na wszystkie produkty. 

Oczywiście skorzystaliśmy z okazji, by zrobić tam zakupy  

Karina Babkiewicz 

  

Holland and Barrett na Oxford 

Street w Londynie
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Galeria zdjęć z mobilności 06-11.07.2016 The Vegan Society (Anglia) 

 

 

 



 
Przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+ 

Mobilność kadry edukacji dorosłych 
 

43 
 

 

 

  



 
Przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+ 

Mobilność kadry edukacji dorosłych 
 

44 
 

  

  



 
Przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+ 

Mobilność kadry edukacji dorosłych 
 

45 
 

Londyn, hala Olympia, 8-10 lipca 2016 
 
W tym roku odbyła się 3 edycja imprezy Just V Show (wcześniej znanej jako V Delicious). 
Przez 3 dni uczestniczyło w niej ponad 80 wystawców, a liczbę zwiedzających szacuje się na 
ok. 35 tysięcy – głównie osób, które chcą zredukować mięso w  swojej diecie, wegetarian i 
wegan. Podczas wystawy można było obejrzeć pokazy kulinarne, np. w California Prunes 
oraz skosztować mnóstwa przeróżnych wegetariańskich i wegańskich produktów i potraw; 
znalazło się coś dla wielbicieli tofu, seitanu, słodyczy z suszonych owoców i orzechów czy 
napojów. 
Równolegle z Just V Show odbywały się jeszcze 2 imprezy: Love Natural Love You – z 
naturalną żywnością, kosmetykami, fitnessem i masażami oraz Allergy and Free From 
Show dla wszystkich alergików oraz osób mających problemy z egzemą, celiakią czy 
różnymi nietolerancjami. 
Partnerem wystawy jest Vegan Society, które miało swoją prezentację edukacyjną 
dla  publiczności. Ali, Alex i Elene zachęcały do wegańskiego odżywiania pokazując jak 
łatwo zastąpić mięso, jajka czy nabiał w swej diecie oraz co można kupić w brytyjskich 
marketach (tu można tylko pozazdrościć wyboru produktów i przystępnych cen). Dziewczyny 
skupiły się również na etycznej stronie, opisując życie zwierząt hodowlanych; los młodych 
kurczaków czy krów mlecznych. Ich prezentacja  spotkała się z dużym zainteresowaniem, 
padało mnóstwo pytań i komentarzy. 
Jako Vege Polska targi odwiedziliśmy w ramach programu Erasmus+ Edukacja 
dorosłych podczas praktyk zawodowych (job shadowing) w Vegan Society. 

Inne organizacje propagujące dietę roślinną (poza Vegan Society), które odwiedziliśmy na 
wystawie to: 

1. the Vegetarian Society z siedzibą w Parkdale działające od 1968 r. (www.vegsoc.org) 
2. weganie – wydawcy magazynu Vegan Life, dostępnego w wersji papierowej lub przez 
aplikację Pocket Mags! (http://www.veganlifemag.com) 

 

Karina Babkiewicz 
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Galeria zdjęć Just V Show: 8-10 lipca 2016 
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8. 21-24.07.2016 VEBU (Niemcy): 
„Vege Karta i zarządzanie personelem”. 

W ramach programu Erasmus+ w dniach 21-24 lipca 2016 r. dwie osoby z Vege Polska 
uczestniczyły w mobilności (job shadowing) do siedziby VEBU: 

1. Jolanta Piskorz-Hyra 
2. Katarzyna Hyra 

Nasze spotkanie z pracownikami i wolontariuszami VEBU upływało w atmosferze upalnego 
gorąca na zewnątrz, a w pomieszczeniach organizacji obfitowało w wiele ciekawych 
doświadczeń i zaowocowało licznymi, pozyskanymi przez nas informacjami, które pragniemy 
wdrożyć do naszych działań w kraju. Ponieważ przedstawienie organizacji i zapoznanie z jej 
działaniami zostało dokonane przy okazji sprawozdań z poprzednich mobilności, tu poruszam 
jedynie kwestie nowe i ciekawostki charakterystyczne dla specyfiki naszego szkolenia. 

Po zapoznaniu nas ze schematem organizacyjnym Stowarzyszenia i wzajemnym poznaniu z 
pracownikami VEBU Corina (Asystentka CEO) odbyła z nami rozmowę wprowadzającą w 
zakres działań i efekty jakie dotychczas osiągnęła niemiecka organizacja wegetarian. 

 

******************************** 

Vebu Card 
 
Jednym z celów naszego pobytu było pozyskanie 
maksymalnej ilości informacji związanych z programem 
Vebu Card, który chcemy wdrażać w Polsce jako Vege 
Karta (więcej informacji o polskim programie pod 
linkiem: link). Logistykiem od tych spraw w VEBU jest 
Tatiana, z którą odbyłyśmy długą konferencyjną rozmowę 
telefoniczną. 

Start programu Vege Karty (Vebu Card) nastąpił w 1999 roku – na progu nowego tysiąclecia, 
jednak z powodu problemów prawnych właściwe rozpoczęcie nastąpiło dopiero w 2002 roku. 

Aktualnie w całych Niemczech jest około 400 firm uczestniczących w programie i w 
ostatnich latach liczba ta utrzymuje się na stałym poziomie. W wielu przypadkach są to duże 
sieci handlowe z lokalizacjami rozsianymi po całym kraju. 

Zniżki udzielane przez firmy uczestniczące w programie najczęściej kształtują się na 
poziomie 5-10%. Oczywiście niektóre firmy posiadaczom Vebu Card oferują znacznie 
większe zniżki, ale jest też kilka firm oferujących zniżki mniejsze. 

Przedsiębiorstwami uczestniczącymi w programie są nie tylko wegańskie i wegetariańskie 
restauracje, ale także: 
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– sklepy internetowe, 
– sklepy z kosmetykami, 
– sklepy z akcesoriami dla zwierząt, 
– wegańskie supermarkety, 
– placówki proponujące ubezpieczenia zdrowotne, 
– konsultanci medyczni i dietetycy, 
– biura podróży, 
– media, 
– hotele, 
– moda organiczna – fair trade. 

Każda z firm, która chciałaby uczestniczyć w programie, zgłasza się do Vebu, otrzymuje 
ulotkę i formularz, jest wprowadzana do bazy na stronie VEBU i otrzymuje e-mail zwrotny z 
informacją, że zostali umieszczeni na stronie i gdzie mają się zwrócić w razie jakichkolwiek 
problemów związanych z udziałem w programie. Poza tym otrzymuje naklejkę Card Partner. 

Jeśli chodzi o uczestników programu – posiadaczy Karty w Niemczech, to są to tylko 
członkowie Stowarzyszenia Vebu. Karta jest jednocześnie kartą członkowską 
Stowarzyszenia, a każdy posiadacz ma dostęp nie tylko do zniżek, ale także otrzymuje raz na 
kwartał egzemplarz magazynu tworzonego przez organizację. 

Tak więc roczny koszt karty 60 € (dla studentów jest zniżka w wysokości 3 € miesięcznie) 
jest ceną nie tylko za możliwość korzystania z licznych zniżek, ale także pewnego typu 
legitymacją identyfikacyjną przynależności do społeczności wegetariańskiej. 

Karty są wydawane cztery razy w roku i obsługują to 2 firmy zewnętrzne. Do programu 
zgłasza się tygodniowo od 10 do 900 nowych członków. Otrzymują oni pocztą kartę z 
wydrukowanym imieniem i nazwiskiem, numerem, datą ważności i jednocześnie agencja 
zewnętrzna obsługuje mailing do nowych członków. Cała logistyka sprowadza się do wysyłki 
pocztowej przygotowanej karty, która niezależnie od czasu zakupu w roku ważna jest jedynie 
do jego końca. Mailing zachęcający do przedłużenia karty, członkostwa w Stowarzyszeniu w 
kolejnym roku jest wysyłany w grudniu i wtedy zbierane są opłaty od już stowarzyszonych 
członków. 

Roczny przyrost liczby nowych kart (w tym są też karty zgubione) kształtuje się na poziomie 
2.000 -3.000. 

Miałyśmy także okazję zobaczyć materiały rozsyłane do zgłaszających się partnerów 
programu oraz elektroniczne bazy członków, dzięki którym wszystkie dane są w 
odpowiednim miejscu i porządku. 
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Działanie stowarzyszenia 
 
Ciekawym elementem działania jest 
codzienny posiłek wegetariański 
przygotowywany dla wszystkich przez 
jedną osobę według dyżuru. Podczas 
naszego pobytu miałyśmy okazję 
uczestniczyć w nich dwukrotnie. 

W całych Niemczech znajduje się 
około 140 regionalnych grup 
wolontariuszy i około 70 
jednoosobowych kontaktów, które 
udzielają konsultacji dietetycznych. 

Prowadzone są z nimi konsultacje 
dotyczące zmiany diety. 

VEBU organizuje również 15–20 osobowe seminaria dla wolontariuszy, np. w Stuttgarcie. 
Ich celem jest zbliżenie wolontariuszy do centrali w Berlinie, tak, żeby m.in. stanowili oni 
wydatną pomoc podczas odbywających się targów wegetariańskich. 

Ponadto wolontariusze biorą aktywny udział w Summer Festiwal, festiwalach 
bożonarodzeniowych, VeggieWorld, lokalnych grillach wegańskich, w dystrybucji pism o 
tematyce wegańskiej i innych. 

 
 
Udział w targu prozdrowotnym 

Wzięłyśmy udział w roboczym spotkaniu z Niną i Vincentem Clout na temat organizacji 
targów prozdrowotnych (w tym wegetariańskich), których pierwsza edycja miała miejsce w 
Berlinie w roku ubiegłym. 

Ustalenia dotyczyły spraw organizacyjnych, które pozwolą na unikniecie ubiegłorocznych 
niedociągnięć i na poprawę działań i osiągnięcie zdecydowanie lepszych wyników na targach 
tegorocznych. 

Udział w targach Stowarzyszenia VEBU polegał m.in. na prowadzeniu warsztatów 
dotyczących propagowania diety wegetariańskiej. 

Wejście na 3-dniowe targi to koszt 10 €. Targi, oprócz spraw związanych z żywnością 
dotyczą również innych tematów (łącznie około 11), m.in. kosmetyków, opieki nad dziećmi 
czy mody. 

Około 90% uczestników targów to firmy, a około 10% stanowią organizacje. 

 
 
 

Uczestniczka mobilności przy 

wspólnym posiłku z pracownikami 

VEBU
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Działania wege w szkołach 
Kristin zapoznała nas z kampanią powadzoną we współpracy z towarzystwem 
ubezpieczeniowym skierowaną głównie do wegetarian, która m.in. była szeroką ofertą dla 
stołówek (szkolenie kucharzy), wprowadziła dni informacyjne (action days at schools) 
oferując konkretne projekty na lekcje w szkołach (np. warsztaty gotowania, stoiska ze zdrową 
żywnością w szkole itp.). Więcej informacji na: www.aktion-pflanzenpower.de. 

Podsumowując, wyjazd uważamy za bardzo owocny i jesteśmy przekonane, że wiedza i 
doświadczenie zdobyte podczas tej mobilności przełożą się na nasze efektywnie działania w 
kraju. 

Jolanta Piskorz-Hyra 
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Galeria zdjęć z mobilności 21-24.07.2016 VEBU (Niemcy) 
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9. 18-20.09.2015 EVA (Belgia): 
„Promocja, zarządzanie, bazy danych”. 

 
EVA  (Ethisch Vegetarisch Alternatief) jest belgijską organizacją pozarządową promującą 
dietę wegetariańską i wegańską. Została założona w 2000 r. przez grupę wolontariuszy. 
Wówczas rozpoczął się program „Wegański dzień” (V-day) oraz wydano pierwszy magazyn 
(obecnie kwartalnik) dla członków organizacji. 

Od 2005 r. EVA pozyskała dotacje rządowe i mogła zatrudnić pierwszych pracowników na 
pełen etat. W roku 2007 ruszył program „Czwartek dniem wege” (Thursday Veggieday). W 
2009 r. miasto Gent, gdzie mieści się siedziba organizacji, zostało pierwszym czwartkowym 
wege-miastem. 

Obecnie EVA zatrudnia 12 etatowych pracowników. Organizacja posiada 6 tys. 
zarejestrowanych członków, 40 tys. polubień na profilu FB oraz 800 wolontariuszy  (350 
aktywnych) zorganizowanych w 8 grup w różnych miastach. Zajmują się działalnością 
aktywizującą: prowadzą kampanie, spotykają się z przedstawicielami władz lokalnych. EVA 
zapewnia nowym wolontariuszom kurs wprowadzający, który odbywa się co 3 miesiące. 

 

******************************** 

 
Ważniejsze projekty: 
– Czwartek dniem wege – kampania promująca wprowadzenie diety wegetariańskiej w 
jednym dniu tygodnia. Z czasem projekt ograniczenia mięsa w diecie został skierowany do 
władz miejskich. Po Gent dołączyło do niego osiem innych miast, w tym Bruksela. Program 
współpracuje ze szkołami, firmami, instytucjami zajmującymi się problematyką zdrowotną, 
restauracjami i firmami cateringowymi. 
– Programy edukacyjne w szkołach – skierowane są do dzieci w dwóch przedziałach 
wiekowych 6-12 lat i 12-16 lat. EVA przygotowała materiały edukacyjne zarówno dla dzieci, 
jak i dla nauczycieli. Jeden program obejmuje dwa zajęcia po 50 minut, podczas których 
prezentowanych jest 5 przepisów. Lekcje częściowo są sponsorowane, a część kosztów 
pokrywają szkoły. 
– Erasmus+ – w podobnych programach EVA uczestniczy od 2010 r. Obecnie realizuje drugi 
raz projekt w programie Edukacji dorosłych. 
– Kampania „Easy Vegan” – zapewnia edukację w sferze wprowadzenia diety wegańskiej 
pokrywając cztery obszary: 

1. zapoznanie się z produktami dostępnymi w sklepach 
2. umiejętność gotowania 
3. weganizm w domu 
4. weganizm w podróży 

– V-label – EVA rozpoczęła certyfikację produktów wegańskich i wegetariańskich we 
współpracy ze szwajcarską organizacją. 
– Kursy gotowania (link) – EVA prowadzi edukację kulinarną zarówno w swej siedzibie, jak 
i w wielu instytucjach i miastach Belgii. Część prezentacji jest nagrywanych i udostępnianych 
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za pośrednictwem mediów społecznościowych. Rocznie EVA przeprowadza ok. 250 
prezentacji. 
– Kwartalnik  (link) – cztery razy do roku EVA wydaje magazyn dla członków i sympatyków 
drukując go w 5 tys. kopii oraz udostępniając go w wersji elektronicznej. 
 

******************************** 

W ramach programu Erasmus+ w dniach 6-8 
września 2016 r. trzy osoby z Vege Polska 
uczestniczyły w mobilności (job shadowing) do 
siedziby EVA: 

1. Andrzej Konopka 
2. Andrzej Babkiewicz 
3. Waldemar Piasecki 

Mobilność dotyczyła głównie promocji, 
zarządzania i baz danych. Szkolenie z ramienia 
EVA prowadziły dwie osoby: 

1. Melanie Jaecques – odpowiedzialna za współpracę międzynarodową, bazy danych 
oraz projekt „Czwartek dniem wege”. 
2. Fien Louwagie – odpowiedzialna za media społecznościowe i zarządzanie grupami 
wolontariuszy. 

 

Gent jest miastem w północnej części Belgii, gdzie 
prężnie rozwija się społeczność wegetariańska i 
wegańska, mnożą się restauracje wykluczające w swym 
menu produkty mięsne, prężnie działają liczne 
organizacje o profilu wege, wśród których główną jest 
EVA. Gotyckie i barokowe kościoły Gent z szarego 
kamienia i ich strzeliste wieże nadają miastu 
monumentalny charakter, skłaniając do refleksji. 

EVA wynajmuje dwupiętrową kamienicę blisko centrum 
Gent, gdzie mieszczą się pomieszczenia biurowe (I 

piętro), sale prelekcyjne i biblioteka (poddasze) oraz kuchnia z pomieszczeniem 
restauracyjnym (parter). W dziedzińcu kamienicy można napić się wegańskiej kawy, a w 
przeszklonej kuchni organizowane są pokazy gotowania. 

 

W biurze co dzień pracuje od kilku do kilkunastu osób. Od zeszłego roku organizacja 
zmieniła strukturę zarządzania na bardziej poziomą. Nie ma w niej dyrektora, a 
odpowiedzialność za kierunek rozwoju organizacji przejął sześcioosobowy zarząd. Został też 
rozwinięty system wewnętrznej komunikacji. 

Uczestnik mobilności na tle 

starówki Gent

Melanie Jaecques
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Melanie Jaecques oprowadziła nas po siedzibie organizacji, opowiedziała o jej historii i 
przedstawiła pracowników. W ramach praktyk Melanie przedstawiła projekty dotyczące 
edukacji dorosłych, np. kampania „Czwartek dniem wege” oraz politykę dotyczącą kontaktów 
międzynarodowych. Zaprezentowała nam też teorię zarządzania projektami edukacyjnymi 
oraz innowacyjne techniki promocyjne. 
 
 
Fien Louwagie przedstawiła nam bazy danych stosowane w 
organizacji i programy, które ułatwiają wewnętrzną i 
zewnętrzną komunikację. Dowiedzieliśmy się o innowacjach 
zastosowanych w wysyłaniu newslettera, którego trzy różne 
wersje docierają do trzech różnych grup odbiorców. 
Wieczorem trzeciego dnia uczestniczyliśmy w 
zorganizowanych przez EVA wykładach gościnnych. Dwie 
osoby udające się na międzynarodową konferencję poświęconą 
prawom zwierząt w Luksemburgu (International Animal Rights 
Conference 2016, 8-9 wrzesień) wygłosiły dwie prezentacje 
(link do opisu). 
 

Fien Louwagie  
z uczestnikami mobilności 

 
Jacy Reese (USA – Animal Charity 
Evaluators) opowiadał o innowacyjnych 
metodach docierania do dorosłego odbiorcy, 
wybieraniu najlepszych metod prezentacji i 
polityki kształtowania opinii publicznej. 
Uzasadniał wybór przedmiotu badań: „obrona 
praw zwierząt rzeźnych” tym, że rzadko 
podejmują go organizacje pożytku społecznego 
– na wszystkie projekty poświęcone ochronie 
zwierząt tylko 1% dotyczy zwierząt rzeźnych, a 
reszta 99% poświęcona jest zwierzętom 
domowym. 

 
      

Chen Cohen (Izrael) opowiedział o rosnącym zainteresowaniu weganizmem w Izraelu. 
Rośnie tam bardzo szybko liczba organizacji przyjaznych wegetarianom (vegan friendly), w 
samym Tel Awiwie jest już ponad 20 stricte wegańskich restauracji. Całe sieci 
gastronomiczne przechodzą na serwowanie potraw wegańskich, nawet Domino Pizza 
wypuściła na rynek wegańską wersję pizzy. Armia nie tylko zapewnia posiłki wegańskie dla 
życzących sobie tego żołnierzy, ale również wegańskie wersje butów i czapek… 
 
 

 

  

Jacy Reese
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Chen zastanawiał się nad przyczynami takiej 
popularności. Wymienił tu kilka czynników, 
które mogły o niej zadecydować: 

– przyzwyczajenie społeczeństwa do 
ograniczeń w diecie – posiłki koszerne 

– bogactwo kraju w warzywa i owoce 
skłaniające do diety roślinnej 

– wielkość kraju (dwie główne gazety, dwa 
programy TV) zapewniająca łatwość w 
dotarciu z komunikatem do większości 
odbiorców. 

Andrzej Babkiewicz 

Chen Cohen
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Galeria zdjęć z mobilności 18-20.09.2015 EVA (Belgia) 
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10. 14-16.09.2016 VEBU (Niemcy): 
„Umiędzynarodowienie organizacji”. 

Stowarzyszenie Wegetarian Niemieckich VEBU przekształca się w globalną organizację pod 
nazwą ProVeg, która będzie tworzona na kształt takich organizacji jak Greenpeace czy WWF. 
Zgodnie z jej założeniami pierwsze oddziały krajowe działające pod tą samą nazwą powstaną 
kolejno w: Polsce, Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Następnie działalność ProVeg 
zostanie rozszerzona na inne państwa z Europy i spoza jej granic. 

******************************** 

W dniach 14 – 16 września 2016 przedstawicielki Vege Polska: 

1. Patricia Homa 
2. Natalia Stańczyk 

w ramach programu Erasmus+ Edukacja 
dorosłych brały udział w kolejnym 
spotkaniu partnerskim w projekcie 
Erasmus+. Grupa projektowa spotkała się 
w siedzibie VEBU w Berlinie przy 
Genthiner Straße 48. 
W trakcie spotkania omawialiśmy przebieg 
dotychczasowych prac projektowych 
związanych z powstawaniem globalnej 
organizacji ProVeg, poznaliśmy jej pracowników oraz ustalaliśmy w jaki sposób będzie 
mogła wyglądać współpraca w ramach krajowego oddziału powstającego w Polsce. 
Dyskutowaliśmy nad strukturą i priorytetami organizacji ProVeg oraz sposobami 
międzynarodowej promocji i rozpowszechniania kampanii, jak również zapoznawaliśmy się z 
nowym narzędziem do zarządzania projektami i raportowania. Dodatkowo omówiono obecnie 
powstającą stronę internetową wraz z jej treścią i strukturą. 

Nasza wizyta została oceniona przez wegetariańskich kolegów z Berlina jako bardzo 
wartościowa. Zarówno Sebastian Joy, jak i pozostali członkowie przyszłego zespołu ProVeg, 
którzy brali udział we wspólnych obradach (Gero Schomaker, Matthias i Daniel) uznali, że 
opinie fachowców z Polski skłaniają do ponownej refleksji i być może przeprojektowania 
planowanych działań. Za szczególnie cenny uznano głos dot. komunikacji zewnętrznej i 
priorytetów funkcjonowania globalnej organizacji. 

Omawialiśmy również wspólne plany i kampanie. Jako pierwsze zostaną wdrożone 2 projekty 
– jednym z nich jest kampania dotycząca wzrostu spożycia produktów roślinnych (inaczej 
Program 40/50 czyli redukcja konsumpcji mięsa o 50% do roku 2040), drugim jest 
organizacja pikniku pn. “Worldwide Vegan Bake Sale”;  ProVeg Polska będzie także 
organizował międzynarodowe targi VeggieWorld. 

Późnym wieczorem korzystając z chwili wolnego czasu niektórzy zdecydowali się na wspólne 
zwiedzanie Berlina. To było bardzo efektywne spotkanie, a już za kilka tygodni spotkamy się 
ponownie. 

Patrycja Homa 
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Galeria zdjęć z mobilności 22-24.04.2016  VEBU (Niemcy) 
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