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 zemích
globálního Jihu a motivujeme jednotlivce, firmy i státy přijmout
za tyto problémy odpovědnost.
 ozvíjíme a prosazujeme globální vzdělávání v České republice
R
a zasazujeme se o důstojnou práci ve světě. Informujeme
o pracovních podmínkách, jednáme s politiky a zabýváme se
odpovědností firem v oblasti jejich dodavatelského řetězce.
Jednotlivcům i firmám nabízíme vlastní řadu fairtradové kávy
Fair Café a čaje Fair Tea.
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Přinesli jsme svědectví
z indických továren
Zprostředkovali jsme české veřejnosti svědectví o pracovních podmínkách v indických
továrnách a sweatshopech na výrobu obuvi.
Rozhovory, články či reportáže na toto téma
byly publikovány v časopise Lidé a země, deníku MF DNES, na portálu iDNES.cz a na televizní stanici Prima. Z fotografií jsme vytvořili
výstavu a používáme je také ve vzdělávacích
materiálech. V Indii jsme rovněž natočili
vlastní krátkometrážní dokument s názvem
Ve stínu Taj Mahalu (12 minut, česky), který
ukazuje, za jakých podmínek zde šijí boty
pro evropský trh firmy jako Baťa, Deichmann
nebo Lasocki.

a Sweatshop v indické Agře.

Výstavu na stromech vidělo přes 10 000 lidí. b

Spustili jsme interaktivní web
pribehbot.cz
V polovině roku 2017 jsme spustili interaktivní webové stránky www.pribehbot.cz,
které odkrývají pozadí výroby našich bot.
Uživatelé a uživatelky webu si mohou například zkusit poskládat účtenku a odhalit, kdo
na botách vydělá nejvíc. Dozvědí se, co mohou udělat oni sami pro změnu v obuvnickém průmyslu, a také si mohou pustit videa
o výrobě bot v České republice nebo zjistit,
jak řeší nákup obuvi uvědomělá spotřebitelka. Web může být užitečný také pro školy,
které zde mj. najdou odkaz na výstavu nebo
si mohou stáhnout výukovou lekci.

Usilujeme o to, aby byly
jednotlivé politiky v souladu s cíli
udržitelného rozvoje
Z praxe víme, že některá politická opatření
týkající se například investic, mezinárodního obchodu či ochrany životního prostředí
mohou v konečném důsledku negativně
ovlivňovat ty nejchudší obyvatele naší planety. Stejně tak mohou být některé nástroje
rozvojové spolupráce nešetrné k přírodě.
Právě proto jsme zahájili společně s partnery
z dalších osmi zemí projekt Coherent Europe
for Sustainable Development, který reflektuje cíle udržitelného rozvoje a zabývá se
koherencí politických nástrojů zaměřených
na důstojnou práci, vymýcení chudoby, udržitelnou výrobu či spotřebu zboží a klimatickou změnu. V rámci projektu zmapujeme
situaci ve většině zemí EU13 a v rámci dlouhodobých workshopů navrhneme možná
legislativní řešení, která by přispěla k vyšší
míře koherence konkrétních politik.

a Férová snídaně v Blansku.

V Obchodě NaZemi prodávají dobrovolníci a dobrovolnice. b

Máme novou výstavu Příběh
banánu a vzdělávací dílnu

Pomáháme městům a školám být
globálně odpovědnými

K našim osmi výstavám přibyla další – Příběh banánu. V říjnu 2017 visela v 71 parcích a nyní putuje po školách, skautských
klubovnách a muzeích. Výstava ukazuje,
jaký příběh se skrývá za levnými banány.
Obsahuje fotografie z banánových plantáží
v Panamě a Kostarice. S výstavou tematicky souvisí i námi vytvořená vzdělávací
dílna pro středoškoláky s názvem Populární
banány. Na webu NaZemi si můžete zdarma
stáhnout vzdělávací dílnu nebo si objednat
zmíněnou výstavu.

Podporujeme aktivní skupiny ve městech
(kampaň Fairtradová města) a školách (kampaň Fairtradové školy), které zvyšují povědomí o globálních souvislostech ve svém
místě. Již druhým rokem jsme uspořádali
soutěž o nejlepší Fairtradový počin roku,
která oceňuje jedinečné úsilí v podpoře
fair trade. Za dva roky se nám sešlo přes
50 příkladů dobré praxe v oblasti podpory
globálního vzdělávání, osvěty a prodeje fair
trade. V roce 2017 zvítězilo město Litoměřice
za rozvojovou spolupráci s vesnicí v Keni.

Podporujeme fair trade a máme
i vlastní obchod

Podíleli jsme se na vytvoření
Národního akčního plánu pro
byznys a lidská práva

Byli jsme mezi prvními, kdo začal do České
republiky dovážet fairtradové potraviny. Náš
obchod.nazemi.cz je zároveň i sociálním
podnikem, máme vlastní značku fairtradových produktů, a sice Fair Café a Fair Tea.
Osobně zkoumáme dopady systému fair
trade na pěstitele a pěstitelky. Každoročně
také pořádáme největší akci na podporu
fairtradových a lokálních pěstitelů a pěstitelek v ČR – Férovou snídani. Zájem o ni stále
roste. Zatímco v roce 2011 se oslav Světového dne pro fair trade zúčastnilo ve 41 městech 2 500 lidí, v roce 2017 férově posnídalo
na 164 místech 7 800 lidí. O akci bylo publikováno na 300 příspěvků v regionálních
i celostátních médiích.

Ačkoli se nám řadu věcí do Národního akčního plánu pro implementaci Obecných
principů OSN pro byznys a lidská práva
nepodařilo prosadit, považujeme jeho přijetí
za pozitivní krok. Strategický plán byl v ČR
schválen vládou v říjnu 2017 a řeší období
od roku 2017 do roku 2022. Klade si za cíl
zlepšit ochranu lidských práv v souvislosti
s podnikatelskou činností.

Na školách pokračujeme se
zaváděním výuky příběhem

Působíme v akademickém
prostředí

Navázali jsme úzkou spolupráci se sedmi
školami, které v rámci projektu CIVIS ověřují
naši metodiku Global Storylines. Díky ní jsou
děti 1. stupně ZŠ vtaženy do příběhu, jenž se
stává dlouhodobou osou výuky. Výuka příběhem využívá prvky dramatické výchovy,
a umožňuje tak prozkoumávat komplexní
globální témata v bezpečném prostředí fiktivního příběhu. Projekt CIVIS zaměřuje svoji
pozornost na rozvoj občanských a sociálních
kompetencí, které směřují k sociálně a environmentálně odpovědnému chování žáků.

Vedli jsme kurz Global Education pro studenty a studentky FF MU v Brně, kurz Globální
rozvojové vzdělávání v přípravě učitele na PdF
MU a kurz Globální občan a systémová změna
na Katedře environmentálních studií FSS MU.

Podporujeme pedagogy a
pedagožky v globálním vzdělávání
a Seminář pro pedagožky účastnící se projektu CIVIS.

Děti ze ZŠ ZaHRAda zapojené do Global Storylines. b

Realizujeme 12 různých akreditovaných seminářů a dlouhodobých kurzů Kritické myšlení
a globální témata. Do konce roku 2017 absolvovalo tyto semináře 2 622 pedagogů a pedagožek. Vedeme 11 vzdělávacích programů,
jichž se do konce roku 2017 zúčastnilo 11 130
studentů či studentek. Provozujeme rovněž
specializovanou knihovnu a tísňovou linku
globálního vzdělávání.

Připojili jsme se k mezinárodnímu
Týdnu globálního vzdělávání
OSN vyhlásila rok 2017 rokem udržitelného
cestovního ruchu, a proto se toto téma stalo
i hlavním tématem Týdne globálního vzdělávání, jehož jsme se stali součástí. Společně
s dalšími zapojenými subjekty jsme oslovili
25 škol a organizací, které ve svém městě promítaly film Gringo Trails o dopadech neudržitelného turismu a poté diskutovaly nad jeho
obsahem a posláním.

Díky nám založili skauti
samostatný odbor zaměřený
na globální témata
Na základě naší spolupráce s organizací Junák – český skaut vznikl v Junáku samostatný odbor Skauti na Zemi, který i po skončení
tříletého společného projektu nadále přináší globální témata do života skautských
oddílů. Skauti a skautky se mohou opřít
o několik nástrojů, jež vznikly během projektu: kompetence globálního občanství,
Globální kompas, karty a příručka k cílům
udržitelného rozvoje – 17 aktivit k 17 cílům
či publikace Lidé v pohybu.

Zasadili jsme se o bezpečnější
prostředí při výuce k obraně státu
Naše snaha v rámci Stálé konference
asociací ve vzdělávání nese ovoce. V reakci
na společně formulované stanovisko přijalo
Ministerstvo obrany ČR některá požadovaná opatření v projektu POKOS (příprava
občanů k obraně státu). V současnosti by se
tak při žádném z programů neměly zbraně
dostat dětem do rukou a vždy při něm musí
být přítomen pedagogický pracovník školy.
Příručka pro učitele by měla být rozšířena
o diplomatické nebo mírové aspekty řešení
ozbrojených konfliktů.

Finanční zpráva (k 31. 12. 2017 – v tis. Kč)
NÁKLADY
Spotřebované nákupy
Spotřeba energie
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Osobní náklady
Ostatní náklady
Náklady celkem

v tis. Kč
114
106
395
139
3 474
5 248
415
9 927

VÝNOSY
Tržby z prodeje zboží a služeb
Grantové prostředky
Dary
Ostatní výnosy
Výnosy celkem

1 257
8 662
40
25
9 984

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

57

Statutární osoby (k 31. 12. 2017):
Eva Malířová (předsedkyně spolku), Kristýna Hrubanová (ředitelka)

Členství v organizacích, oborových platformách a neformálních sítích:
 Clean Clothes Campaign
 Česko proti chudobě
 Fair Trade Advocacy Office
 Fairtrade Česká republika

 FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
 FSC Česká republika
 SKAV – Stálá konference asociací ve vzdělávání

Za podporu v roce 2017 děkujeme těmto subjektům:

V neposlední řadě také děkujeme našim dobrovolníkům a dobrovolnicím, členům a členkám
spolku, partnerským organizacím a všem těm, kteří nás podporují. Bez nich by naše práce
nebyla možná.
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Líbí se vám, co děláme?
Podpořte nás finančně nebo
nákupem našeho Fair Café.
www.nakopavam.cz

