UŽ 10 LET

HÁJÍME
DŮSTOJNÉ
PRACOVNÍ
PODMÍNKY
VE SVĚTĚ
Jsme nevládní nezisková organizace NaZemi.
Jsme přesvědčeni o tom, že každý člověk na Zemi má právo žít
a pracovat v důstojných podmínkách.
Zaměřujeme se na propojenost našeho spotřebního chování
s problémy v tzv. rozvojových zemích a motivujeme jednotlivce,
firmy i státy přijmout za tyto problémy odpovědnost.
Prosazujeme globální rozvojové vzdělávání do škol, zasazujeme
se o odpovědnost firem v oblasti jejich dodavatelského řetězce
a propagujeme fair trade jako účinnou podporu chudým
pěstitelům a řemeslníkům ze zemí globálního Jihu.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

V rámci CCC jsme přiměli oděvní firmy podepsat
dohodu o bezpečnosti práce
 24. dubna 2013 se v bangladéšské Dháce zřítil komplex Rana Plaza.
Tragédie si vyžádala přes 1 100 obětí a 2 000 zraněných. Továrny, které
v komplexu sídlily, vyráběly oblečení pro řadu známých evropských
značek. Na základě tlaku neziskových organizací a odborových svazů
více než 170 firem z 20 zemí v průběhu roku podepsalo právně závaznou
dohodu Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh. Dohoda má
zajistit vyšší bezpečnost pracujících v bangladéšských továrnách.
 Aktivitám v oblasti oděvního průmyslu se věnujeme v rámci naší
spolupráce s mezinárodní organizací Clean Clothes Campaign (CCC).
www.usilitonanas.cz

Uspořádali jsme happening za důstojnou mzdu
Zamyslete se, kdo a jak na vás šije. Tato věta se v prosinci na Mezinárodní den
lidských práv rozléhala centrem Brna. Na šicím stroji umístěném uprostřed
ulice Česká ji zároveň vyšívala dívka v červeném trikotu. Happeningem jsme
upozornili kolemjdoucí Brňany na skutečnost, že většina našeho oblečení
se šije v asijských zemích za extrémních podmínek. Mezi zásadní problémy
při výrobě oblečení patří vyplácení nedůstojných mezd, které lidem nestačí
ani na pokrytí základních potřeb, dále enormně dlouhá pracovní doba
a nebezpečné pracovní prostředí. Happening se setkal s velkým zájmem
veřejnosti i médií (např. ČRo či MF DNES).

2 800 lidí s námi společně posnídalo,
aby podpořilo fair trade a lokální výrobce
 Navzdory deštivému počasí až 2 800 lidí na Světový den pro fair
trade společně veřejně posnídalo fairtradové a lokální potraviny.
Vyjádřili tak podporu produktům, při jejichž výrobě byl brán ohled
na lidská práva, životní prostředí a nebyla zneužita dětská práce.
 Námi koordinovaný veřejný piknik Férová snídaně ve vašem
městě proběhl v roce 2013 v České republice již potřetí. Zájem
o tento způsob oslav rok od roku roste. Zatímco v roce 2011
se snídalo na podporu fair trade ve 41 městech, v roce 2012 už
v 57 a v roce 2013 dokonce v 87.
 Média uveřejnila o této události celkem 271 příspěvků.
www.ferovasnidane.cz

V ČR přibývá škol i měst, kterým pomáháme stát se fairtradovými
 V listopadu 2013 získalo město Hodonín titul Fairtradové město a připojilo se tak ke čtyřem dalším
českým Fairtradovým městům.
 V roce 2013 získala titul Fairtradová škola Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích a stala se tak vůbec první fairtradovou fakultou. Ke konci roku 2013 bylo do kampaně
Fairtradové školy zapojeno 16 škol, ať už jako držitelé statusu nebo jeho žadatelé.
 Kampaň koordinujeme společně s Ekumenickou akademií a Fairtrade Česko a Slovensko.
www.fairtradovamesta.cz

Působíme v akademickém prostředí
 Vedli jsme kurz globálního vzdělávání pro studenty Filozofické fakulty MU.
 Spolu se čtvrtým ročníkem otevřeného kurzu „Kritické myšlení a globální témata” jsme
zahájili také metodický kurz kritického myšlení pro pedagogy Katedry sociologie na Fakultě
sociálních studií Masarykovy univerzity. Slovy účastnice: „Kurz nabízí výbornou příležitost
k reflexi vlastních způsobů práce se studujícími a k získání inspirace pro zkvalitnění vlastních
kurzů, včetně možnosti zažít si jednotlivé metody osobně. Navíc kurz vede k promýšlení celého
procesu učení a kritickému náhledu na nastavení vzdělávacího systému”.
 S Institutem výzkumu inkluzivního vzdělávání při Pedagogické fakultě Masarykovy
univerzity jsme spolupracovali na výzkumu k projektu „Rozšiřování participativní výuky
globálních témat na 1. stupni ZŠ metodou storylines”.

Pomocí globálních příběhů
vtahujeme žáky do děje světa
 Přivezli jsme do České republiky storylines – původně skotský přístup k výuce
využívající příběhovou linku. V tomto přístupu (storylines) jsou žáci 1. stupně
ZŠ vtaženi do příběhu, který se stává osou výuky po dobu dvou až tří měsíců.
 Výuka příběhem využívá prvky dramatické výchovy a umožňuje tak
prozkoumávat komplexní globální témata v bezpečném prostředí fiktivního
příběhu. Žáky vede k aktivnímu přístupu k řešení problémů, spolupráci,
solidaritě a empatii s druhými. Ve spolupráci se třemi základními školami
v Ostopovicích, Drásově a Řeznovicích jsme pilotovali globální příběh Obr od
Bodláčí hory.
 Příběh Obr od Bodláčí hory umožňuje s žáky otevřít téma setkání s odlišností,
kterou v příběhu představuje Obr. Děti si snaží představit Obrovu situaci,
podívat se na svět očima toho, kdo je vnímán jako odlišný. A na základě
tohoto pochopení najít možnosti soužití, které bude přijatelné pro všechny
zúčastněné.

Oživili jsme veřejný prostor v Brně
 V září jsme společně s organizací FSC ČR, která s námi sídlí v Centru Syřiště na Kounicově 42,
uspořádali komunitní akci v přilehlých Bjørnsonových sadech. Na programu byly různé dílny,
hudební a taneční vystoupení, seznámení s historií místa, kde žijeme či pracujeme. Naší motivací
bylo oživit tento „zapomenutý” park, propojit lidi a instituce z našeho blízkého okolí a také je
seznámit s činností NaZemi.
 Ve stejný den dopoledne jsme rovněž v Centru Syřiště uskutečnili Den otevřených dveří.

Založili jsme Obchod NaZemi, s. r. o.
 Založili jsme sociální podnik s názvem Obchod NaZemi,
s. r. o. Veškeré zisky z prodeje jsou použity na financování
vzdělávací a osvětové činnosti NaZemi.
 Provoz obchodu je zajišťován našimi dobrovolníky.
 Vedle prodeje v kamenném obchodě na Pekařské 22 jsme
se v roce 2013 začali více věnovat prodeji fairtradových
výrobků také přes e-shop (obchod.nazemi.cz) a naše zboží
nabízíme i velkoobchodně. Dosáhli jsme ročního obratu
1 473 000 Kč.
 Firmám, kavárnám i jednotlivcům nabízíme vlastní kávu Fair
Café, což je na míru šitá prvotřídní směs arabiky z Guatemaly
a jižního Mexika a robusty z Tanzánie.
www.faircafe.cz

A také jsme...
 oslavili 10 let naší činnosti,
 spustili nový web nazemi.cz,
 zahájili vzdělávací program Akademie pro našich více než
80 dobrovolníků a lektorů,
 koupili první férové mobilní telefony Fairphone,
 osobně navštívili pražírnu naší fairtradové kávy Fair Café,
 vydali fairtradové omalovánky „Svět se dá vybarvit” a tři nápadité
brožury : „Prosím, sedřete nás z kůže” (leták o pracovních
podmínkách v oděvním průmyslu), „Můj žák má vztah se šičkou
z Kambodže” (leták o globálním rozvojovém vzdělávání), a „Není
to úplně v pytli. Férový obchod existuje!” (leták o fair trade).

Finanční zpráva (k 31. 12. 2013 – v tis. Kč)
Spotřebované nákupy celkem
Spotřeba materiálu a energií
Nákupní cena prodaného zboží
Cestovné
Ostatní služby celkem
Osobní náklady celkem
Ostatní náklady
Náklady celkem

Hlavní činnost
206
31
12
495
1 381
2 950
49
5 124

Vedlejší činnost
15
0
755
0
177
1
70
1 018

Celkem
221
31
767
495
1 558
2 951
119
6 142

275
17
3 636
1 390
100
1
0
5 419

1 108
0
0
0
0
0
0
1 108

1 383
17
3 636
1 390
100
1
0
6 527

295

90

385

Tržby z prodeje zboží a služeb
Ostatní výnosy celkem
Účelové granty
Účelové dotace
Neúčelové dary
Přijaté členské příspěvky
Jiné výnosy
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření

Statutární osoby k 31. 12. 2013: Petr Kouřil (předseda), Tomáš Bílý (ředitel)

Členství v organizacích, oborových platformách a neformálních sítích
 Česko proti chudobě (koordinátor kampaně)
 Clean Clothes Campaign (neformální)
 EU Fair Trade Advocacy Network
 Euroban a World Banana Forum
 European Coalition for Corporate Justice
(neformální)

 Fairtrade Česká republika (zakládající člen)
 FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
 FSC Česká republika
 Oborová platforma Zeleného kruhu
 SKAV – Stálá konference asociací ve vzdělávání

Za podporu v roce 2013 děkujeme
 Evropské komisi
 České rozvojové agentuře
 Nadaci Veronica
 Nadaci Vodafone ČR
 Spolku absoventů a přátel Masarykovy univerzity
V neposlední řadě také děkujeme našim dobrovolníkům, členům sdružení, partnerským organizacím
a všem našim podporovatelům. Bez nich by naše práce nebyla možná.
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