
Usilujeme o to, aby se lidé v rozvojových 
zemích mohli vlastními silami 
vymanit z chudoby. Zaměřujeme se 
na propojenost našeho spotřebního 
chování s problémy v rozvojových 
zemích a motivujeme jednotlivce, 
firmy i státy přijmout za tyto problémy 
odpovědnost. Jsme přesvědčeni o tom, 
že každý člověk na Zemi má právo žít  
a pracovat v důstojných podmínkách.

Organizace byla založena v roce 2003  
a v prvních letech se rozvíjela pouze díky 
práci dobrovolníků a členů. Od roku 2005 se 
spolu s nimi na činnosti podílí také rostoucí 
počet zaměstnanců, v současné době u nás 
pracuje 22 zaměstnanců a zaměstnankyň. 
Nepracujeme sami, působíme v rámci 
národních i evropských struktur. Fungujeme 
jako občanské sdružení a naše činnost je 
financována z národních a mezinárodních 
grantů, z prostředků soukromých a firemních 
dárců a z výnosů vlastní činnosti.
 

Prosazujeme odpovědnost firem, 
protože firmy mají možnost ovlivnit pracovní 
podmínky tak, aby lidé v rozvojových zemích 
mohli žít a pracovat v důstojných podmínkách.

Podporujeme fair trade  
a umožňujeme tím pěstitelům, řemeslníkům  
a zaměstnancům v rozvojových zemích 
zlepšovat jejich životní podmínky. 
Prostřednictvím fair trade i přímého kontaktu 
s pěstiteli a výrobci motivujeme českou 
veřejnost k odpovědnému přístupu k vlastní 
spotřebě.

Propagujeme globální rozvojové vzdělávání 
přispívající k pochopení souvislostí mezi 
vlastním životem a životem lidí v jiných 
částech světa. Pomocí vzdělávacích materiálů, 
programů pro žáky a seminářů pro učitele 
prosazujeme globální rozvojové vzdělávání  
do škol i mimo ně.
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12. května 2011 férově posnídalo 2500 lidí ve 41 českých  městech a obcích

Do organizace snídaně se vedle NaZemi zapojila jak řada různorodých organizací (např. ekologická 
a mateřská centra), tak desítky jednotlivců – učitelé, studenti či představitelé místní správy.
Díky Férové snídani se v Litoměřicích otevřela nová fairtradová kavárna, ve Vyškově se  celé léto  v 
knihovně pořádala čítárna s fairtradovou kávou, v Chodouni si místní zvykli nakupovat mléko   a 
med od farmářů z okolí a v Tišnově snídaně odstartovala jejich úsilí stát se Fairtradovým městem.
Férová snídaně zaujala celou řadu médií jak celostátních, tak především regionálních, celkově 
bylo uveřejněno na 180 článků a reportáží, které přispěly ke zvýšení povědomí veřejnosti o 
konceptu fair trade.
Webové stránky www.ferovasnidane.cz navštívilo téměř 5000 unikátních uživatelů a naše video 
„Neumím snídat sám“ shlédlo 3000 lidí.

Provoz obchodů NaZemi ani veřejné akce by nebyly možné bez dobrovolníků

S provozem obchodů nám v Brně a Praze pomáhá přes 60 dobrovolníků. Celá řada dalších se 
zapojuje do pořádání veřejných aktivit a dalších činností.
Díky aktivnímu zapojení dobrovolníků se nám podařilo výrazně prodloužit otvírací dobu obou 
obchodů.
Oba obchody se přesunuly na atraktivnější místo. Zákazníci si u nás nově mohou posedět při 
kávě, setkat se s dalšími fanoušky fair trade či se začíst do některého z titulů v naší knihovničce.

Pomohli jsme Litoměřicím a Vsetínu stát se Fairtradovým městem

První města v ČR se zařadila po bok více než tisícovky měst z celého světa, která ve své politice 
zohledňují společenskou odpovědnost a nabízí svým občanům lepší přístup k podpoře 
spravedlivého obchodu.
K osvětě v jednotlivých městech slouží také fotografická výstava Díky fair trade!, která obrazovou 
formou dokumentuje život v peruánských fairtradových družstvech.
Od listopadu se mohly stát fairtradovými i školy. 
Koncept Fairtradových měst a škol zaujal také redaktory z Respektu, iDNES.cz či ČT 24, celkově 
bylo k tomuto tématu uveřejněno 49 příspěvků.

Pravidelně se setkáváme s lidmi ze zemí globálního Jihu

Bára Mrázková navštívila Střední Ameriku, kde zjišťovala, jaké jsou podmínky při pěstování 
banánů na fairtradových i nefairtradových plantážích a jak v zemi funguje sdružování 
zaměstnanců v odborech.
Standa Komínek zavítal do peruánských fairtradových družstev Naranjillo, Cepicafe a Centrocafe, 
odkud přivezl velkou spoustu zajímavých fotografií a vzkazů od místních pěstitelů.
Anna Lazorová cestovala do Vietnamu, kde se setkala se zástupci tamních neziskových organizací 
a zjišťovala, jak se žije dělníkům v továrnách vyrábějících outdoorové oblečení.
Českou republiku naopak navštívil Joaquin Vazquez, předseda ekvádorského fairtradového 
družstva UROCAL. Kromě návštěvy několika českých měst, kde se setkal s více než 200 lidmi, 
poskytl i několik rozhovorů do médií.
Uvítali jsme také Anu Morales z Guatemaly, která na řadě besed informovala o situaci v tamních 
továrnách na výrobu oblečení a o postavení žen ve společnosti.
Rovněž za námi zavítal José Gabriel Zelada Ortiz, aby informoval o tristních podmínkách lidí 
pracujících v Guatemale v květinovém průmyslu.
O podmínkách při výrobě outdoorového zboží hovořily s českými novináři May Wong a Rena Lau 
z organizace Globalisation Monitor z Hongkongu.
Bývalá dělnice z hračkové továrny a představitelka honkongské neziskové organizace SACOM 
Debby Chan seznámila českou veřejnost s podmínkami, za jakých vznikají v Číně hračky pro  
naše děti.



2118 lidí mohlo díky „křičící budce“ NaZemi poslat svůj vzkaz firmám

Spotřebitelé měli možnost prostřednictvím fotopetice NaZemi dát firmám jasný vzkaz: Zajímá 
nás, za jakých podmínek a kde vyrábíte zboží, jež prodáváte.
Budka, ve které si člověk mohl zakřičet a zároveň byl u toho vyfotografován, budila rozruch  
na 10 letních festivalech, stejně jako v ulicích Brna a Prahy.
Svůj hlas připojili například i ředitel Glopolisu Petr Lebeda, ekonomka Ilona Švihlíková nebo 
politik a novinář Matěj Stropnický.
Budka vzbudila i velký zájem médií, která jí věnovala 42 příspěvků.

Jednáme s firmami o jejich společenské odpovědnosti v dodavatelských řetězcích

Uveřejnili jsme průzkum o společenské odpovědnosti outdoorových firem v jejich 
dodavatelských řetězcích. Jeho výsledky vyvolaly kritickou reakci firem Husky či Hannah. Naopak 
firma Alpine-pro v návaznosti na výzkum zavedla etický kodex.
Společně s našimi partnery jsme pozvali outdoorové firmy ke kulatému stolu v Berlíně, kde jsme 
jednali o otázkách pracovních standardů. Jednání se zúčastnili zástupci 16 mezinárodních firem, 
hosté ze zemí globálního Jihu či odborníci na otázku zavádění spravedlivé mzdy.
Na firmy jsme rovněž apelovali pomocí petic. Nejúspěšnější byla petice s požadavky za zlepšení 
pracovních podmínek a dodržování lidských práv dělníků vyrábějících hračky. Byla adresována 
Mezinárodnímu svazu hračkářského průmyslu (ICTI CARE) a jejím členům a podpořilo ji téměř  
13 000 lidí z pěti různých evropských zemí. 

Interaktivní výstava Supermarket SVĚT zvala studenty ke zkoumání věcí a globálních  
souvislostí jejich výroby

Na první zastávce v Turistickém informačním centru města Brna viděly výstavu stovky žáků  
i návštěvníků z řad veřejnosti. K vysoké návštěvnosti přispěla reportáž přímo z vernisáže výstavy 
odvysílaná ČT 1 v pořadu Události v regionech. Výstava dále putovala po školách v České 
republice - do konce roku byla umístěna na školách v Brně, Vrbně pod Pradědem a Vítkově.
Vedle brněnské vernisáže ji shlédlo téměř 800 návštěvníků z 12 různých škol.
Výstavu zaštítil vizuální umělec Petr Nikl. „Je mi sympatická snaha zprostředkovávat poznání skrze 
vlastní zkušenost, vlastní smysly,“ uvedl důvody své záštity.

Centrum globálního rozvojového vzdělávání – učíme žáky, vzděláváme učitele

Učitelé základních a středních škol mohli pro své žáky a studenty vybírat z našich 11 vzdělávacích 
programů, které je vedou k hledání vlastních postojů, schopnosti empatie a solidarity s druhými. 
Tyto vzdělávací programy se zaměřením na globální témata absolvovalo 2091 žáků a studentů. 
Naše metodické semináře pro učitele rozvíjející participativní přístup k výuce absolvovalo téměř 
350 účastníků. Z 10 v současnosti nabízených akreditovaných seminářů hned tři vznikly  
v loňském roce. Semináře se věnují tématům jak (se) učit pro život v globalizovaném světě. Vedle 
jednodenních a jednoho dvoudenního semináře jsme dále lektorovali 64 hodinový kurz Čtením  
a psaním ke kritickému myšlení aplikovaný na globální témata.
Podporu pro závádění globálních témat do výuky mohli učitelé najít také v 18 našich 
metodických publikacích, z toho jich v loňském roce vyšlo pět.

Knihovna NaZemi se přibližuje čtenářům

Na podzim 2011 jsme v knihovně NaZemi začali pořádat tematické večery pod názvem 
„Večery v knihovně aneb Blok amatérských expertů“. Proběhlé diskuzní večery přiblížily témata 
ekologického zemědělství v rozvojových zemích, konfliktů o zdroje a environmentální migrace.
Databáze knihovny se rozšířila o 317 nových titulů, katalog nyní obsahuje celkem 1442 knih, 
metodických příruček a audiovizuálních materiálů.
V knihovně jsme zaregistrovali 50 nových čtenářů.
V pražském obchodu NaZemi vznikla příruční knihovna, která nabízí k nahlédnutí i zapůjčení 
publikace zaměřující se především na téma fair trade.                



Výsledovka k 31. 12. 2011 (v tis. Kč)

 Hlavní činnost Vedlejší činnost Celkem

Spotřebované nákupy celkem 350 1 635 1 985
 Spotřeba materiálu a energií 347 216 563

 Nákupní cena prodaného zboží 3 1 419 1 422

Cestovné 997 2 999
Ostatní služby celkem 3 384 119 3 503
Osobní náklady celkem 6 822 0 6 822
Ostatní náklady 172 53 225

Náklady celkem 11 725 1 809 13 534
   

Tržby z prodeje zboží a služeb 367 1 771 2 138

Ostatní výnosy celkem 11 592 25 11 617
 Účelové granty 8 981 0 8 981

 Účelové dotace 2 478 0 2 478

 Neúčelové dary 38 0 38

 Přijaté členské příspěvky 2 0 2

 Jiné ostatní výnosy 93 25 118

Výnosy celkem 11 959 1 796 13 755
Výsledek hospodaření 234 -13 221
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Za podporu v roce 2011 děkujeme

Členství v organizacích, oborových  
platformách a neformálních sítích
Česko proti chudobě (koordinátor kampaně), Clean 
Clothes Campaign (neformální), EU Advocacy Network 
Euroban, European Coalition for Corporate Justice (ne-
formální), Fairtrade Česká republika (zakládající člen), 
FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci, FSC 
Česká republika, Oborová platforma Zeleného kruhu, 
SKAV – Stálá konference asociací ve vzdělávání

Vedoucí partneři ve společných projektech

Christliche Initiative Romero
Intermón Oxfam
Multikulturní centrum Praha
Peuples Soliadaires
Südwind Agentur GmbH

V neposlední řadě také děkujeme našim 
dobrovolníkům, členům sdružení a všem 
našim podporovatelům. Bez nich by naše 
práce nebyla možná.

Spolupráce


