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CO JE FAIR TRADE?

Milí členové, dobrovolníci a příznivci sdružení,
rok 2006 byl rokem, kdy se Společnost pro Fair
Trade a rozvojové vzdělávání posunula o další
významné kroky kupředu. Konečně získala
v Brně samostatnou kancelář, otevřela nové
prodejní místo v Praze a přijala svého prvního
zaměstnance a v průběhu roku další dva.
Kromě toho Společnost zorganizovala nebo se
aktivně podílela na množství už téměř tradičních akcí a vzniklo také několik nových, velmi
zajímavých projektů.
Vzrůstající povědomí veřejnosti o aktivitách
Fair Trade a zájem o ně jsou nám znamením, že
jsme ve své činnosti úspěšní. Za tento úspěch
vděčíme všem našim členům, zaměstnancům
a dobrovolníkům, kteří se na realizaci projektů
podílejí. Děkujeme i všem příznivcům a milovníkům dobrých férových pochutin, kteří navštěvují naše obchůdky a přispívají tak k rozvoji
spravedlivějšího způsobu obchodování.
Věříme, že dynamický vývoj Fair Trade v České
republice bude i díky vaší podpoře pokračovat
i v následujících letech.
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Fair Trade (spravedlivý obchod) je způsob
obchodování s drobnými pěstiteli a řemeslníky
z rozvojových zemí. Snaží se o vytvoření jisté
alternativy k mezinárodnímu obchodu tím, že
usiluje o spravedlivější rozdělení příjmů plynoucích z obchodních vztahů mezi zeměmi
tzv. globálního Severu, mezi něž patří i Česká
republika a tzv. rozvojovými zeměmi.

INFORMACE O SDRUŽENÍ:

CÍLE SDRUŽENÍ:

REALIZOVANÉ PROJEKTY:

Společnost pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání
www.fairtade.cz

Poslání
vytvářet pro obyvatele rozvojových zemí
takové příležitosti, které jim umožní vymanit se
z chudoby a zajistit si důstojné životní podmínky v rámci udržitelného rozvoje
vést českou veřejnost ke globální odpovědnosti a solidaritě
prosazovat ekologicky a sociálně odpovědný přístup k výrobě, obchodu a spotřebě

Projekt EPICE (srpen 2005 – květen 2007)
Česko-francouzský projekt Společnosti pro Fair
Trade a rozvojové vzdělávání a sdružení EPICE z
Marseille na téma Fair Trade a solidární ekonomika. Hlavními výstupy projektu jsou vvýměna
zkušeností mezi zapojenými organizacemi formou seminářů a vzájemných návštěv a českofrancouzská webová stránka.
V únoru 2006 proběhla v rámci projektu prezentace Fair Trade na Gymnáziu Matyáše Lercha v Brně, v dubnu vyjeli dva zástupci Společnosti pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání na
týdenní pobyt do Marseille, během něhož se
blíže seznámili s aktivitami organizace EPICE i s
dalšími marseillskými organizacemi působícími
v oblasti Fair Trade a rozvojového vzdělávání.
Koordinátor projektu: Jana Škubalová
Rozpočet 2.400 EUR

Sídlo sdružení:
Společnost pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání,
Grohova 40, Brno, 602 00
IČO: 266 43 073
Datum a číslo registrace:
2. října 2003, VS/1-1/255148/03-R
Statutární zástupci v roce 2006:
Šárka Špačková
Pavel Chmelař
Kontaktní adresa:
Společnost pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání
Rumiště 6, Brno, 602 00
e-mail: info@fairtrade.cz
telefon: 543214002
Počet stálých zaměstnanců: 3
Počet externích zaměstnanců: 25
Počet dobrovolníků: cca 120

Cíle sdružení
přispívat k rozvoji Fair Trade v České
republice
zvyšovat povědomí české veřejnosti o
rozvojové problematice
motivovat české spotřebitele k sociálně a
ekologicky odpovědnému spotřebitelství
vytvářet prostor pro iniciativu těch, kteří
se chtějí aktivně zasadit o naplňování výše
uvedených cílů
Sdružení dosahuje těchto cílů zejména prostřednictvím globálního rozvojového vzdělávání (GRV), ekologického vzdělávání, výchovy
a osvěty (EVVO), multikulturní výchovy, práce
s mládeží, vzdělávaní pedagogických pracovníků, práce s dobrovolníky, osvětovými kampaněmi, zvyšováním dostupnosti Fair Trade
výrobků a výzkumnou činností.

Projekt Playing Fair Alternatives (červen 2006
– červenec 2008(předpoklad))
Společný italsko-řecko-maltsko-portugalskočeský projekt (zúčastněné organizace PangeaNiente Troppo z Říma, Gaia Education Centre
ze Soluně, Koperattiva Kummerc Gust z Valletty, Reviravolta z Porta a Společnost pro Fair
Trade a rozvojové vzdělávání), jehož cílem je
vytvoření stolní deskové hry na téma globálního obchodu s bavlnou, vytvoření manuálu
pro učitele a divadelní hry/textu na téma Fair
Trade. Kromě toho též předávání zkušeností
organizace, která má již s Fair Trade ve své zemi
bohaté zkušenosti. V roce 2006 proběhlo první

koordinační setkání, na kterém začala příprava podkladů. Ta bude dále pokračovat v roce
2007. Hra by měla být dokončena na podzim
roku 2007.
Projekt podpořila Evropská komise a Ministerstvo zahraničních věcí ČR.
Koordinátor projektu: Luděk Štěrba
Rozpočet: 10.090 EUR

ní odborné knihovny v Brně (Rumiště 6)
Projekt finančně podpořilo Ministerstvo zahraničních věcí a Velvyslanectví Nizozemského
království v Praze.
Rozpočet projektu: 525.000 Kč

Budování informačních kapacit o Fair Trade
(leden 2006 – prosinec 2006)

Vzdělávací program pro školy nabízí možnost,
jak do výuky zajímavou formou začlenit globální témata a problematiku rozvojových zemí. V
pěti samostatných tematických programech se
studenti seznamují např.s problémy chudoby,
dětské práce nebo ničení životního prostředí,
které jsou jim názorně přiblíženy na příkladu
výrobků naší každodenní spotřeby. Studenti si
tak uvědomí souvislost mezi vlastním spotřebitelských životem a problémy globalizovaného
světa. V rámci programu jsou kromě Fair Trade
představeny také další spotřebitelsky odpovědnější alternativy jako FSC (certifikace dřeva)
či BIO výrobky. Příprava projektu začala v září
roku 2006. Na počátku roku 2007 se začne s
prezentací jednotlivých workshopů na školách.
Do konce roku 2007 se předpokládá dokončení
podkladových a informačních materiálů pro
pedagogické pracovníky a předání realizace
programů do jejich rukou. Projekt financuje
Nadace Partnerství, Ministerstvo zahraničních
věcí ČR a Regional Partneship Programme.
Koordinátor projektu: Eva Malířová
Celkový rozpočet: 585.000 Kč

Projekt se zaměřoval na zvýšení stávající kapacity pro informování veřejnosti o Fair Trade tak,
abychom mohli uspokojivě pokrýt narůstající
zájem o informace z oblasti Fair Trade a přispět
k informovanosti o Fair Trade a rozvojových
tématech v České republice.
V rámci projektu byla skupina externích spolupracovníků Společnosti pro Fair Trade a
rozvojové vzdělávání vybavena praktickými
dovednostmi a odbornými znalostmi z oblasti
Fair Trade, komunikace, práce s médii, metodiky práce s cílovými skupinami apod. Vyškolení
spolupracovníci zajišťovali zprostředkování
informací o Fair Trade především na akcích pro
veřejnost.
Pro širší okruh multiplikátorů byla vytvořena
brožura se základními informacemi o Fair Trade
a tipy na aktivity v oblasti vzdělávání o Fair
Trade. Byly vytištěny dva nové druhy letáků pro
spotřebitele a aktualizovány existující informační letáky o Fair Trade. K dalším výstupům
projektu se řadí zařízení kanceláře a vybudová-

Vzdělávací projekt Svět v nákupním košíku
(září 2006 – stále běží)

Global Issues (říjen – prosinec 2006)
Tento pilotní projekt se zaměřil na rozvojové
vzdělávání ve výuce anglického jazyka. Cílovou skupinou byli učitelé anglického jazyka
z formálních i neformálních institucí, pro něž
byla vytvořena kompilace materiálů tematicky zaměřená na globální problémy. Používání
těchto materiálů ve výuce přispívá ke zvyšování povědomí o rozvojové problematice jak
mezi učiteli tak i mezi studenty. V prosinci 2006
se konal seminář pro 25 brněnských učitelů,
kde jim byl představen koncept rozvojového
vzdělávání a předána vytvořená kompilace v
elektronické podobě.
Projekt se bude nadále rozvíjet v roce 2007.
Projekt podpořilo Velvyslanectví Nizozemského království v Praze.
Rozpočet: 28.400 Kč

Projekt Watoto – letem světem k jiným dětem
Jde o projekt multikulturního vzdělávání pro
nejmenší. V roce 2006 jsme však nevyužili žádné externí zdroje financování pro jeho pokračování. Proběhly tedy pouze tři představení
manuálu Watoto na seminářích pro pedagogy
a prodalo se cca. 20 manuálů na CD.

MÍSTNÍ SKUPINY:
Brno
V roce 2006 brněnští dobrovolníci pokračovali v aktivitách z předchozích let a započali
několik dalších. Dobrovolníci strávili mnoho
času zajišťováním a vylepšováním provozu
brněnského Fair Trade obchůdku NaZemi a
přímými informačními a prodejními aktivitami
na desítkách akcí pro veřejnost (konference
ekologické výchovy, Den Země, ProtestFest,
Den pro Fair Trade, Akční dny kampaně Česko proti chudobě aj.). Brněnská skupina se
zapojila do projektu Slunečnice, v rámci něhož
proběhla desítka prezentací Fair Trade v moravských městech (např. Zlín, Vsetín, Valašské
Meziříčí, Kroměříž...). V květnu proběhla oslava
Dne pro Fair Trade v brněnském parku Lužánky,
kterou provázel koncert, divadelní vystoupení,
férová čajovna, Fair Trade trh a férová stezka
pro děti. V červnu a září se konaly Fair Trade
víkendy pro multiplikátory na Rozmarýnku v
Brně. Zástupci brněnské skupiny také poskytli
několik rozhovorů a vyjádření regionálním i
celostátním médiím. Kromě toho se během
roku 2006 brněnští dobrovolníci podíleli na
úpravě prostor na Rumišti 6, kam se přesunula
kancelář sdružení.
Další zajímavé akce:
- začátek spolupráce s městem Brnem a partnerským městem Leeds – společná schůzka
zástupců obou měst a Společnosti pro Fair
Trade a rozvojové vzdělávání (leden)
- účast zástupce sdružení na týdenním semi-

náři Fair Trade Education ve Francii (pořádala
organizace Artisans du Monde, březen)
- Dobré ráno, ČT Brno: zástupce brněnské
skupiny v pořadu o levných výrobcích z Číny
(duben)
- účast zástupců brněnské skupiny na týdenním výměnném pobytu v Marseille (v rámci
projektu EPICE) (duben)
- účast zástupců sdružení na semináři
Trade&Globalization v Praze, vedení workshopu o Fair Trade (květen)
- mezinárodní workshop o Fair Trade v Domě
dětí a mládeže v Prostějově (červenec)
Praha
Místní skupina v Praze prožila rok 2006 vcelku
poklidně. Na programu byly tradiční akce jako
Den Země, Dny pro Fair Trade, kampaň Česko proti chudobě a prosincový večer v Roxy.
Jedno zemětřesení Prahu ale přesto zasáhlo
– v červnu bylo otevřeno nové specializované
prodejní místo NaZemi.
Pražská skupina se scházela více či méně pravidelně, buď v prostorách INEX-SDA nebo Ekumenické Akademie (tímto děkujeme oběma
organizacím). Již v únoru se začaly plánovat
Dny pro Fair Trade, které se úspěšně odehrály
v první polovině května. Tuto akci doprovázely
třeba koncert v Riegerových sadech nebo férové bistro v Městské knihovně na Mariánském
náměstí.
5.června 2006 se konečně poprvé otevřely dveře do našeho nového vytouženého obchůdku
NaZemi. Své zázemí našel v prostorách klubu
Roxy – v Dlouhé 33 v centru Prahy. V tento den

se toho pro pražskou skupinku změnilo hodně. NaZemi totiž dalo nejen šanci Pražanům
vybrat si z velmi širokého a v Praze do té doby
nedostupného sortimentu Fair Trade zboží, ale
pražským dobrovolníkům také poskytlo místo
k setkávání, k plánování akcí a svým způsobem
také k mnohem intenzivnějšímu zapojení do
Fair Trade.
V druhé polovině roku se skupina zapojila do
zářijových akcí kampaně Česko proti chudobě,
uspořádala slavnostní otevření nově vymalovaného a vybaveného NaZemi a v prosinci se
ve spolupráci s Ekumenickou akademií ujala
organizace tradičního večera s Fair Trade v klubu Roxy. Premiéru zažily také férové mikulášské
trhy pořádané Ekumenickou Akademií, kterých
se skupina zúčastnila.
Olomouc
V roce 2006 se pomalu, ale jistě díky podpoře
ARPOKu (Agentura rozvojové pomoci Olomouckého kraje) a katedry rozvojových studií
Univerzity Palackého začala formovat místní
skupina i v Olomouci. Probíhaly pravidelné
informační a prodejní akce v rámci rozvojových
večerů ARPOku, Dne Země, Ekologických dnů
Olomouc, tradičního prvomájového Biojarmarku na Horním náměstí, konference rozvojové
spolupráce organizované UP v srpnu, týdenního informačního stánku a výstavy fotografií
z Fair trade projektů v rámci kampaně Česko
proti chudobě v září. Nastalo hledání prostor
pro stálý prodej Fair Trade výrobků, završené
v následujícím roce otevřením samostatného
informačního a prodejního místa NaZemi.

SPOLUPRÁCE:
s českými subjekty
V roce 2006 pokračovala spolupráce s mnoha
českými neziskovými organizacemi, několika
školami, firmami a úřady. Za všechny jmenujme alespoň zapojení Společnosti pro Fair
Trade a rozvojové vzdělávání do kampaně
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.
se zahraničními subjekty
Významná byla především naše účast na následujících akcích:
- mezinárodní seminář Fair Trade Education v
únoru 2006 ve Francii
- evropská konference Mezinárodní organizace
pro Fair Trade (IFAT) v září 2006 v Paříži
- mezinárodní konference Evropské asociace
Fair Trade obchodů (NEWS) v říjnu 2006 v italském Bolzanu
- koordinační a plánovací schůzka projektu
Playing Fair Alternatives na Maltě
- počátek spolupráce s městem Leeds (partnerským městem Brna) na téma zapojení
městských samospráv do Fair Trade na základě
zkušeností britské kampaně Fairtrade Towns.
Během konference IFATu jsme iniciovali spolupráci Fair Trade organizací z nových členských

zemí (Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Malta),
která, jak doufáme, přinese přesvědčivé výsledky v podobě trvalejší spolupráce na společných
projektech, lepší koordinaci aktivit a reprezentování zájmů nových členských zemí v IFATu,
FLO (Mezinárodní organizace pro Fair Trade
certifikaci) a NEWS.

FAIR TRADE OBCHŮDKY:
Obchůdky NaZemi s Fair Trade zbožím se
u široké veřejnosti těší každým rokem větší
oblibě. Díky tomu se brněnský obchůdek může
stále vylepšovat a obohacovat o další zajímavé
zboží a byl založen nový obchůdek v Praze. A
tržby rostly – dosáhly 130 %. To, co láká stále
více zákazníků do prodejních míst NaZemi,
je jednak vědomí, že zboží, které zde koupí
pochází z důvěryhodných férových družstev,
kde byly dané produkty vypěstovány za eticky „čistých“ podmínek, a zákazník tedy svou
koupí přispívá ke zlepšení situace v rozvojových zemích. Jednak je to také fakt, že zboží v
obchůdcích nabízené, je často dost netradiční
a v běžných prodejnách ho zákazníci nenajdou. Například čokoláda s 80% kakaa, s kousky
zeleného čaje nebo kokosu je lahůdkou, které
málokdo odolá. Obchůdky se soustředí především na potravinářské výrobky – čaj, kávu,
kakao, čokoládu, sušenky, rýži, třtinový cukr,
různé druhy koření atd. Své místo tu ale mají
i výrobky řemeslné a v omezeném množství
také oblečení z Fair Trade bavlny. Velká část
nabízeného zboží má navíc i známku BIO.
Dodavatelé obchůdků v roce 2006 byli: Ekumenická akademie Praha (potraviny organizace
El-Puente), Centrum férového obchodu s.r.o.
(potraviny a řemeslné zboží firem Eine-WeltHandel a Gepa), Commercio Alternativo

Celkový obrat obchůdků: 1.318 tis. Kč

FAIR TRADE V MÉDIÍCH:

PODPOŘILI NÁS:

Médium..................................................................Počet
článků/reportáží
Celostátní tisk: .....................................................
Dlouhé články o FT ............................................7
Krátké články a pozvánky ................................4
Regionální tisk .....................................................13
Časopisy a přílohy ..............................................9
Televize...................................................................1
Rozhlas ...................................................................4

Nadace Partnerství, Velvyslanectví Nizozemského království v Praze, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Regional Partnership Programme
– Rakouská rozvojová agentura, jazyková škola
Slůně, Centrum férového obchodu a Evropská
komise.

TIŠTĚNÉ INFORMAČNÍ MATERIÁLY:
Informační manuál o Fair Trade
Leták o Fair Trade
Leták Fair Trade kakao
Leták Fair Trade káva
Leták Fair Trade čaj
Informační CD s materiály pro multiplikátory
Záložka Fair Trade

PODĚKOVÁNÍ
Patří všem zaměstnancům, aktivním členům
a obzvláště dobrovolníkům, kteří odpracovali
desítky hodin v obchůdcích, ať už polepováním zboží, na informačních a prodejních stáncích, či připravováním akcí a projektů.
V neposlední řadě děkujeme brněnskému Ekologickému Institutu Veronica a Lipce za stálou
podporu a spolupráci, olomouckému Arpoku
za pomoc s aktivizací olomoucké skupinky a
propagaci Fair Trade v olomouckém regionu
a pražskému Inexu za podporu a možnost
využívat jejich prostor pro schůzky pražské
skupinky.
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