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Občanské sdružení Společnost pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání bylo založeno v roce 2003 s cílem
účinně napomáhat k řešení problémů rozvojových
zemí.
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Přispíváme k rozvoji Fair Trade v České republice.
Zvyšujeme povědomí české veřejnosti o rozvojové problematice.
Motivujeme české spotřebitele k sociálně a ekologicky odpovědnému spotřebitelství.
Vytváříme prostor pro iniciativu těch, kteří se ztotožňují s našimi cíli.

Více o nás na www.fairtrade.cz

Co je to Fair Trade
Fair Trade (česky spravedlivý obchod) představuje
způsob obchodu s drobnými pěstiteli a řemeslníky z
rozvojových zemí.
Cílem Fair Trade je podpora a rozvoj chudých pěstitelů a zaměstnanců v rozvojových zemích. Tento důvěryhodný a léty obchodní praxe ověřený koncept
nabízí slušnou odměnu za práci a důstojné životní
podmínky těm, kteří jsou v mezinárodním obchodě
nejvíce znevýhodněni.

Lidé ve sdružení 2007
Počet zaměstnanců 7
Počet externistů 34
Počet dobrovolníků cca 130
Počet členů sdružení 38

Rada Sdružení (stav 31.12. 2007)
Šárka Bystřická – předsedkyně
Tomáš Bílý - místopředseda
Barbora Mrázková,Pavel Chmelař, Eva Malířová členové
Luděk Štěrba - revizor
Petr Hamšík - zástupce revizora

Místní skupiny
Sdružení aktivně pomáhají skupiny dobrovolníků v
Brně, Olomouci, Pardubicích, Praze, Trutnově a Ústí
nad Labem. V roce 2007 se do činnosti zapojilo kolem 130 dobrovolníků.

Přehled činnosti 2007

Osvětová kampaň „Svět v nákupním košíku“
www.svetvnakupnimkosiku.cz
Tato osvětová kampaň, kterou jsme zahájili v roce
2007 probíhá úspěšně dosud. Byla určena široké veřejnosti a zahrnovala pouliční informační stánky, mediální publicitu, budování koalice kampaně, tvorbu
a instalaci výstavy, tvorbu kampaňových webových
stránek a sadu informačních a propagačních materiálů s cílem upozornit na souvislost mezi naším
spotřebitelským chováním a situací lidí a přírody
v rozvojových zemích a představit spotřebitelské
značky FAIRTRADE, FSC, BIO.
Přímé akce pro veřejnost se konaly v Praze, Brně,
Olomouci, Ostravě, Opavě, Plzni, Kolíně a Zlíně, zejména při příležitosti Dne pro Fair Trade a kampaně
Česko proti chudobě.
Témata
Dětská práce
Chudoba
Životní prostředí

•
•
•

Projekt podpořilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR
a Krajský úřad Jihomoravského kraje.
Projekt v číslech
6 měst se zapojilo do oslav Světového dne pro
Fair Trade (7 měst se zapojilo při zářijových akcích
v rámci kampaně Česko proti Chudobě)
Proběhlo celkem 20 dalších akcí– infostánky,
workshopy, besedy
Cca 2000 návštěvníků shlédlo během září výstavu
Svět v nákupním košíku v Etnografickém muzeu
v Brně
distribuováno celkem přes 32 000 kusů informačních letáků a přes 8 500 propagačních materiálů
„Svět v nákupním košíku“
19 000 kusů letáků „Desatero globálně odpovědného spotřebitele“
11 mediálních ohlasů – tisk, rozhlas, televize
Odhadem kampaň oslovila 60 000 až 120 000 lidí

•
•
•

•
•
•

•

Partneři
Regionální akce - Areka Opava, ZO ČSOP Čtyřlístek
Zlín a Excellent Plzeň

•
•

•

Spolupráce s organizací Česko proti chudobě v
rámci Dnů proti chudobě
Pasivní podpora kampaně od 8 dalších velkých
nevládních organizací
Úzká spolupráce s Hnutí DUHA a FSC Česká republika s výhledem dalších společných projektů

•

Živé sochy pěstitelů kávy a čaje - Brno, září 2007

Přehled činnosti 2007

Vzdělávací program „Svět v nákupním košíku“
www.svetvnákupnímkosiku.cz/skoly
Cílem vzdělávacího programu „Svět v nákupním košíku“, která byla zahájen ve školním roce 2006/2007
bylo vytvořit a v praxi vyzkoušet školní vzdělávací
program, který bude mezi mladými lidmi vytvářet a
rozvíjet povědomí o souvislostech našeho spotřebního chováním s vybranými rozvojovými tématy.
Jeho páteř tvoří dvouhodinové vzdělávací programy
– interaktivní dílny pro mladé lidí ve věku od 14 do
18 let. Speciálně proškolení lektoři z řad vysokoškolských studentů navštěvovali základní a střední školy
s ukázkovými dílnami po celé České republice. Pro
pedagogy realizační tým připravil semináře a publikovál metodické příručky s možností využít i multimediální výukové pomůcky z internetových stránek
projektu tak, aby si mohli dílnu sami připravit. Tento
program je u nás svého druhu jedinečný svou kombinací environmentálníhoa globálního vzdělávání
i formou výuky. Umožňuje začlenit dílny do mnoha
předmětů, od biologie po základy etiky. Byl podpořen Nadací Partnerství, Ministerstvem zahraničních
věcí ČR, rakouským projektem Regional Partership
Program a českým Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy.
Témata dílen
Silný kafe. Káva a nespravedlivý obchod.

•

•
•
•
•

Hořká chuť čokolády. Kakao a dětská práce.
Coca-colonizace. O nadnárodních společnostech
(nejen) v rozvojových zemích.
Komu chutná prales. Náš vztah k pralesu a jeho
kácení.
Šaty dělají člověka... A kdo dělá šaty? Bavlna a pracovní podmínky v textilním průmyslu.
Skvrny na banánech.

•
• Jak se žije s pesticidy tropickým zemědělcům.
Partner:
Südwind NÖ – rakouská vzdělávací organizace

Projekt v číslech
Vydáno 5 druhů manuálů, celkem 250 kusů
Vydáno 100 CD-ROM se sadou všech dílen
43 realizací dílen
10 proškolených lektorů
1041 oslovených studentů
24 navštívených škol
9 seminářů a konferencí, kterých jsme se účastnili
nebo je sami organizovali:
318 pedagogů, účastníků seminářů

•
•
•
•
•
•
•
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Ohlasy na projekt
„Dílna mi výborně zapadá do učiva Globální výchovy. Žáky byla velmi oceněna v závěrečném shrnutí – žáci byli velmi překvapeni
velice komplikovanou a pro životní prostředí i lidi drastickou cestou od bavlníku až k tričku. Oceňovali nejen nové (často šokující
informace), ale i formu, kterou tyto informace dostaly. Takováto škola je prý baví“
Učitel ZŠ, Dílna Šaty dělají člověka... A kdo dělá šaty?
„Určitě budu mnohem důkladněji přemýšlet nad tím, co si koupím, kde si to koupím a jestli si to vůbec koupím …“
Žák ZŠ, Dílna Šaty dělají člověka... A kdo dělá šaty?
„Dílna má určitě vliv i na rozvoj schopnosti spolupracovat, argumentovat, vyhledávat informace, vyjadřovat se, uvažovat, komunikovat, vciťovat se, … (to jsou jejich vlastní názory ze závěrečného anonymního dotazníku).“
Učitel ZŠ, Dílna Šaty dělají člověka... A kdo dělá šaty?
„Chvíli trvalo, než se studenti začali vžívat do rolí, ale za hudby a mých otázek si představu vytvořili. Samotné krokování bylo velmi
silné, ti v rolích dětských otroků byli nejistí a stejně tak ti, co šli rychle dopředu.“
Středoškolská profesorka, dílna Hořká chuť čokolády, Kakao a dětská práce

Přehled činnosti 2007

Projekt „Global Issues“
www.globalissues.eu
V srpnu 2007 byl zahájen projekt Global Issues s cílem
zvýšit povědomí o rozvojových tématech a zároveň
popularizovat Rozvojové cíle tisíciletí. Strategie projektu - využít multiplikačního potenciálu sítě ELT (English language teaching, Výuku anglického jazyka) a
skrze ni oslovit především mladé učitele anglického
jazyka - se ukázala jako více než přínosná. Nejen pro
ně bylvytvořen nový vzdělávací materiál- tzv. “kniha
zdrojů”. Tvoří ji nspirativní a interaktivně pojaté plány vyučovacích hodin, rozdělené podle pokročilosti
studentů ve znalostech angličtiny a Rozvojových cílů
tisíciletí. Materiály jsme šířili také prostřednictvím seminářů u nás i v Rakousku. Stěžejním informačním
zdrojem jsou rovněž webové stránky www.globalissues.eu, kde učitelé najdou výukové materiály a další
užitečné odkazy. Projekt byl finančně podpořen v
rámci rakouského Regional Partership Program – EU
Platform a MZV ČR.

Témata vzdělávacích aktivit:
Chudoba, Dětská práce, Konflikty, Globální oteplování, Lidská práva, Malárie, Fair Trade, Miléniové cíle
tisíciletí
Partner
Südwind NÖ – rakouská vzdělávací organizace
Projekt v číslech
12 učitelů AJ se podílelo na vytváření vzdělávacího materiálu
30 nových aktivit pro učitele AJ o globálních tématech
7 seminářů pro učitele (2 v Rakousku, 2 v Praze,
2 v Brně, 1 v Plzni)
100 učitelů jako účastníku seminářů

•
•
•
•

Hlad a chudoba v hodinách anglického jazyka
Hlad, chudinské čtvrti, dětští vojáci, globální oteplování, malárie, Fair Trade a mnoho dalšího. To jsou témata, která v dnešní době
nemohou být přehlížena. Jedinečný projekt Global Issues in English Language Teaching (Globální témata ve výuce anglického jazyka) je propojuje s výukou anglického jazyka. Studenti se mohou dozvídat zajímavé informace o aktuálních tématech a současně
zlepšovat své jazykové dovednosti.
Cílem projektu, který realizuje Společnost pro Fair Trade, je začlenit do výuky anglického jazyka rozvojovou tematiku. Hodiny
anglického jazyka totiž poskytují ideální prostor k šíření osvěty o globálních problémech a Rozvojových cílech tisíciletí nejen pro
svůj „blíže nedefinovaný“ obsah, ale i pro svůj dosah na širokou veřejnost. Anglicky se dnes učí nejen děti a mládež ve školách, ale i
dospělí. Mnoho lidí si doplňuje vzdělání v nejrůznějších jazykových kurzech a zaměstnavatelé jim často umožňují zdokonalovat se
v anglickém jazyce přímo na pracovišti.
Projekt Global Issues in English Language Teaching nabízí lektorům a učitelům anglického jazyka nový vzdělávací materiál, z
něhož mohou vycházet při přípravách svých hodin. Je určen jak pro dospělé tak středoškolské studenty jakékoliv jazykové úrovně.
Jednotlivá globální témata jsou studentům představována interaktivním způsobem s využitím moderních didaktických metod.
Z tiskové zprávy zveřejněné na www.ecn.cz, www.ecomonitor.cz, www.portaljazyku.cz a www.ekolist.cz

Přehled činnosti 2007

Hrejme si fér - Playing Fair Alternatives

Tento mezinárodní projekt (červenec 2006 – červenec 2008) se opíral o spolupráci, výměnu a sdílení
informací různě zkušených evropských partnerů s cílem vytvořit nové a inovativní vzdělávací a zábavně
pojaté materiály. V průběhu projektu se uskutečnila
řada mezinárodních seminářů, tématická divadelní představení (Itálie), vznikla příručka s návodným
manuálem pro učitele, tzv.Féropedie, i strategická
desková hra na téma spravedlivého obchodu a biobavlny. Projekt podpořila Evropská komise a Ministerstvo zahraničních věcí ČR.
Partneři
Pangea - Niente Troppo, Řím, Itálie; Gaia Education
Centre, Soluň, Řecko; Koperattiva Kummerc Gust,
Malta; Associacao Reviravolta, Porto, Portugalsko;
Cooperativa Mondo Solidale, Marche, Itálie; Finis Terrae, Bari, Itálie; Cooperativa Pace e Sviluppo, Treviso,
Itálie; Angoli di Mondo, Padova, Itálie

Ohlasy na projekt
Hru Fair Play si vybrala Společnost Člověk v tísni jako
výhry do jejich soutěže Stop dětské práci.
„Italská divadelní představení byla poměrně dobře přijata - jejich český překlad je ale složitý až nemožný. Vesměs jsou totiž psány částečně dialektem...; jedna z her
byla naprosto nesrozumitelná i veškerým ostatním Italům, kteří nepocházejí z Marche, svérázného to kraje“.
LuděŠtěrba, Koordinátor české části projektu
Spolupráce s italskou organizací byla natolik přínosná, že vyústila v další, v roce 2007 Evropskou Komisí schválený, projekt Enlarging Fair. Zapojí se do
něj i partneři z Maďarska, Malty, Slovinska a Slovenska.
Projekt v číslech - Evropa
9 organizací z 5 států Evropy zapojených do projektu
Celkem 400 kusů hry Fair Play
70 kusů distribuováno/prodáno – hlavně - hlavně
střediskům ekolog. výchovy, školám a individuálním zájemcům
3 čísla newslettru (v rámci občasníku Jambo)

•
•
•
•

Hra „Fair Play“

Vzdělávací program „Watoto“

Multikulturní vzdělávací projekt pro žáky mateřských
škol a prvních tříd základních škol, překlad a adaptace vzdělávacích materiálů irské organizace Trocaire.
Další vylepšení materiálů vytvořených v roce 2005
a distribuce do škol. Vzhledem k neúspěšné žádosti
o externí financování v roce 2007 nedošlo k žádné
další aktivitě nad rámec vlastních zdrojů.

Přehled činnosti místních skupin

Dobrovolnické místní skupiny vykonávají celou řadu
činností v rámci sdružení - pořádají akce pro veřejnost (např. Den pro Fair Trade), zajišťují informační a
prodejní stánky, provozují prodejního místa NaZemi
a mnoho dalšího.

Brno
Brněnská místní skupina v létě 2007 přestěhovala obchod s Fair Trade zbožím z adresy Panská 9 do
větších prostor na adrese Pekařská 16, které v průběhu letních prázdnin upravila a vybavila prodejním
zařízením. Navíc byl v listopadu 2007 náměstkem
primátora města Brna, Martinem Anderem, slavnostně otevřen další malý obchod přímo v centru města
na rohu České a Joštovy ulice. Tento prostor v pasáži
domu nám poskytla Církev československá husitská..
Akce
Kampaň Svět v nákupním košíku, květen

•
•
•

skupinu bylo stěhování obchodu NaZemi v listopadu
2007. Pražské NaZemi se přemístilo z nevyhovujících
prostorů v Dlouhé ulici do nového obchodu na Praze
2 Vinohradech, který má vlastní zázemí i výlohu do
hlavní ulice s vývěsním štítem.
Akce
Dny pro Fair Trade (květen)
Fair a Bio snídaně určená pro zástupce města, parlamentu a média
osvětové a prodejní stánky
koncert v Riegerových sadech

•
•
•

Ostatní
Den Země (sdr. TEREZA,duben)
Ekologický festival (červen)
Česko proti chudobě – pouliční infostánek (září)
Vánoční Fair Trade trhy(Ekumenická akademiePraha (prosinec)

•
•
•
•

dvoudenní informační stánek

Olomouc

tři Fér a Bio snídaně pro veřejnost

Skupina se podílela na obvyklých akcích - prodávala
Fair Trade zboží ve svém obchodě a aktivně se připojila k některým vzdělávacím akcím a kampaním na
Olomoucku.

infostánek s workshopem v rámci Férového koncertu v klubu Livingstone.

Kampaň Svět v nákupním košíku a Česko proti Chudobě, září
infostánky s „živými sochami“

•

Účast na dalších akcích
Den země (duben), Biojarmark, Konference o ekologické výchově (listopad), gymnázium Bystrc (prosinec), CEV Jezírko (prosinec), Fér a Bio snídaně v rámci
Brněnských dnů pro zdraví (říjen)

Praha
Pražská skupina pokračovala v roce 2007 ve své dosavadní činnosti. Jednalo se především o účast na
osvětových akcích ve spolupráci s partnerskými organizacemi a kampaní Česko proti chudobě, vlastní
oslavy Světového dne pro Fair Trade v květnu a také
zajištění provozu specializovaného Fair Trade obchodu NaZemi. Dalším důležitým bodem pro pražskou

Trutnov
Místními dobrovolníky byla nově založena skupina
v Trutnově. Díky dobré spolupráci s církví evangelickou zde byl velmi brzy otevřen nový obchod

Pardubice
Místními dobrovolníky byla nově založena skupina
v Pardubicích. Poslání sdružení naplňuje zejména
prostřednictvím osvětových, vzdělávacích a propagačním aktivit.

Ústí nad Labem
Další nově založená místní skupina se v severočeském regionu věnuje rovněž především kampaním,
propagaci Fair Trade a dalším vzdělávacím aktivitám.

Společnost pro Fair Trade v médiích

Hrejme si fér - Playing Fair Alternatives

V roce 2007 se oproti předchozímu roku výrazně zvýšil počet mediálních ohlasů o problematice Fair Trade. Zaznamenali jsme celkem mediálních 62 ohlasů.
53 ohlasů v tisku – z toho 17 v celostátních médiích (deníky, týdeníky) a 36 ohlasů v regionálním
tisku
6 ohlasů v televizi, z toho 5 x na veřejnoprávní televizi (‚ČT1, ČT 2 a ČT 24) a 1x na TV regionální
3 ohlasy v Českém rozhlasu , z toho 1 x v regionálním vysílání, 2 x na celoplošných stanicích

•
•
•

„Fair Trade není charita, ale přesto nákupem zboží
s touto značkou můžete pomoci velmi konkrétnímu
člověku,““, říká Pavel Chmelař ze Společnosti pro Fair
Trade

Táňa Fischerová na se občerstvuje na Fér a bio snídani.

Jak, z čeho a jaké projekty Fair Trade družstva financují? Můžete uvést nějaký konkrétní příklad?
Jak takové Fair Trade družstvo funguje mohu uvést na
konkrétním příkladu - družstva CONACADO pěstitelů
Fair Trade kakaa z Dominikánské republiky. Prostřednictvím družstva jeho členové vyvážejí kakao přímo.
Vyhnou se četným prostředníkům – překupníkům i obchodníkům, a tak za své kvalitní kakao dostávají slušnou cenu. V družstvu společně sdílejí zpracovatelská
zařízení, která jim usnadňují práci a zvyšují kvalitu plodiny. CONACADO své členy bezplatně vzdělává, především v hospodaření a pěstitelských postupech. Přechod
na úplné ekologické zemědělství uskutečnili už dávno
před „euroamerickou bio módou“. Penězi ze společného fondu je ale podporována celá místní komunita:
příspěvek škole, sociálně slabým rodinám, oprava silnice, nový sklad... Družstvo pomáhá i poskytováním
výhodných účelových úvěrů, třeba před sklizní nebo na
podporu drobných zelinářských či řemeslných projektů.
O všem se rozhoduje na základě demokratického hlasování všech členů. Děti členů družstva chodí do školy,
ve vesnici přibývají nové domy. .. Z rozhovoru s Pavlem
Chmelařem, zveřejněno na www.ekobydleni.eu

Další informace
Finanční podpora

Spolupracující organizace

V roce 2007 nás podpořily nísledující organizace:
Nadace Partnerství
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Regional Partnership Program Rakouské Rozvojové agentury
Evropská komise
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Krajský úřad Jihomoravského kraje

V roce 2007 pokračovala spolupráce s mnoha českými
neziskovými organizacemi, několika školami, firmami
a úřady. Za všechny jmenujme organizace zaštiťující
kampaň Česko proti chudobě, členství a spolupráci
s Asociací pro Fair Trade a jejími členskými organizacemi, členství a spolupráci s českým Fórem pro
rozvojovou spolupráci a některými členskými organizacemi, spolupráci s Ekologickým institutem Veronica
v Brně a s Glopolisem, pražským institutem pro globální politiku a s několika zahraničními subjekty (viz
jednotlivé projekty).

•
•
•
•
•
•

Děkujeme!

Poděkování
Děkujeme všem členům, dobrovolníkům, podporovatelům a podporujícím organizacím, především
Magistrátu města Brna, ZO ČSOP Veronica, ARPOKu
Olomouc a Českému fóru pro rozvojovou spolupráci

Výkaz zisku a ztrát

Rozvaha

Ostatní spotřeba
Nákupní cena prodaného zboží
Cestovné
Telefony
Nájemné a služby související
Ostatní služby
Osobní náklady
Jiné ostatní náklady

305
1323
43
73
227
539
866
44

Dlouhodobý majetek

Celkové náklady

1.1.2007 31.12.2007
0

0

175

7

518
139
312
0

Krátkodobý majetek

1293

969

3420

Aktiva celkem

1293

969

Tržby za služby
Tržby za prodané zboží
Přijaté příspěvky
Grant Holandská Ambasáda
Grant Regional Partnership Programme
Grant EC
Grant Nadace Partnerství
Dotace MŠMT
Dotace JmK
Dotace MZV
Ostatní výnosy

173
1763
11
27
359
115
79
69
55
628
46

Vlastní jmění
Výsledek hospodaření za období
Vlastní jmění

108

205
-95
110

Krátkodobé závazky
Výdaje příštích období

381

Výnosy celkem

3325

Hospodářský zisk za období

-95

Zboží na skladě a v prodejnách
Krátkodobé pohladávky
Peníze na pokladnách a účtech
Jiná oběžná aktiva

Pasiva celkem

Jednotka 000 Kč

680
431

129
237

675

734
125

1293

969
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