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Společnost pro Fair Trade

Co je to Fair Trade?
Fair Trade (česky spravedlivý obchod) představuje způsob obchodu s drobnými pěstiteli a řemeslníky
z ozvojových zemí.
Cílem Fair Trade je podpora a rozvoj
chudých pěstitelů a zaměstnanců
v ozvojových 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.

Kdo jsme

Kdo jsme

Poslání

Hlavní události 2008

Objasňujeme občanům České republiky, jak svým
spotřebním chováním ovlivňují sociální a environmentální podmínky v rozvojových zemích. Nabízíme
a propagujeme Fair Trade jako snadnou a účinnou
podporu lidem, kteří neměli to štěstí se narodit v bohaté části světa. Podněcujeme a podporujeme rozvojové vzdělávání na školách i mimo ně.

Co hlavního se změnilo
ve Společnosti pro Fair Trade?
Předně sám název. Zkrátili jsme ho z neprakticky
dlouhého názvu Společnost pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání. Snad se vám bude s kratším názvem
nakládat snáze, tak jako nám.
Sídlo. Brněnskou kancelář jsme se přestěhovali do o
mnoho větších prostor.

Profil organizace

Zaměstnanci. Ke konci roku jsme měli už 8 stálých
zaměstnanců. Proto toho zvládáme více.

Charakter: Společnost pro Fair Trade je nevládní nezisková organizace se statusem občanského
sdružení. Vznikla na dobrovolnické bázi roku 2003.
Dobrovolnické skupiny jsou aktivní v Brně, Praze,
Olomouci, Pardubicích, Trutnově a Ústí nad Labem.
Kanceláře Společnosti jsou v Brně a Praze. Sídlem
společnosti je Brno.
Činnost: Společnost pro Fair Trade se zabývá především osvětou, rozvojovým vzděláváním a maloobchodním prodejem Fair Trade. Nevyhýbá se ani
spolupráci na jiných formách rozvojové pomoci a na
jiných aspektech odpovědné spotřeby.
Členství: Společnost pro Fair Trade je členem FoRS
– Českého fóra pro rozvojovou spolupráci, zakládajícím členem Asociace pro Fair Trade, členem FSC
ČR (sociální sekce) a členem oborové platformy
Zeleného kruhu.

Registrace: 2. října 2003, VS/1 - 1/255148/03-R
Sídlo a adresa:
Kounicova42, Brno, 602 00
Tel/Fax: (+420) 543 214 002
Úřední e-mail: office@fairtrade.cz
Zasílání materiálů apod.: info@fairtrade.cz

Finanční identifikace:
č.ú.: Raifeissenbank 1448011001/5500
IČO: 266 43 073
DIČ: CZ 266 43 073
Statutární osoby (k 28. 6. 2009):
Předseda sdružení: Tomáš Bílý
Místopředsedkyně sdružení: Michaela Ježková

Zapojení veřejnosti
Čemu jsme se v roce 2008 věnovali

Zapojení veřejnosti

Místní skupiny Praha, Brno, Olomouc, Ústí
nad Labem, Pardubice a Trutnov
Společnost pro Fair Trade je postavena na dobrovolnickém principu. Aktivní a znalí dobrovolníci jsou
pro naši činnost klíčoví. Právě takových za uplynulý
rok potěšitelně přibylo. Vidět to bylo na množství a
kvalitě činností.
Jeden svět v Praze, Brně i Pardubicích, Trutnovský
festival, Ekofestival v Praze, akce Česko proti chudobě v Brně, Dny Země, jarmarky... Tam všude jsme
informovali o potížích, s nimiž se potýkají lidé v rozvojových zemích, vysvětlovali, jakou alternativu
přináší Fair Trade a jak může každý přispět k jeho rozšíření. Na většině akcí si účastníci mohli rovnou fairtradové zboží koupit.
Nejvíce práce bylo věnováno naší vlastní akci – oslavám mezinárodního Dne pro Fair Trade. Oslavy
v Brně vrcholily velkým průvodem. O Dni pro Fair
Trade, a tak i o spravedlivém obchodu jako takovém,
se veřejnost dovídala z desítek příspěvků v médiích.
Ve všech uvedených městech se místní skupiny dobrovolníků staraly o to, aby měli lidé kde koupit fairtradové zboží. Prodejní místa i obchůdky zaznamenaly

opět vyšší počet nákupů. Zhruba 2,3 milionu korun
jasně vypovídá o tom, že se informace o Fair Trade
podařilo dostat k mnohem větší části veřejnosti, než
dřív (oproti roku 2007 růst o 32 %, oproti roku 2006
o 131 %). A takový obnos zároveň vypovídá o tom,
že pěstitelé a výrobci z rozvojových zemí začínají mít
oporu i v České republice.
Dobrovolnické skupiny také organizovaly přednášky
a jiné osvětové akce o Fair Trade a získávaly další pomocníky, budoucí dobrovolníky.
Velmi se osvědčila podzimní akce v Přibyslavi určená pro dobrovolníky, kde si naši aktivisté z různých
koutů republiky vyměnili zkušenosti. A v neposlední
řadě se i čistě lidsky poznali a navzájem si dodali elánu do další spolupráce na společné věci.
Do budoucna bude dobré propracovat lepší informační i organizační podporu už dosti širokých aktivit místních skupin. Tím spíše, že s radostí očekáváme vznik dobrovolnických skupin v dalších místech
republiky.

Férová kavárna, Den pro Fair Trade, květen 2008 Brno
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Projekty

Stále více se zaměřujeme na konkrétněji zaměřené
projekty. Nejen, že se na ně snáze shánějí finanční
prostředky, ale také jsou za nimi dobře vidět výsledky. Projektů v roce 2008 probíhalo více, než kdykoli předtím.

(...) 16. října 2008 jsme ve škole uspořádali den Fair Trade. Na
výběr jsme měli ještě lidská práva a globalizační trendy, ale
Fair Trade nás zaujal nejvíc. Chtěli jsme spolužákům ve škole přiblížit co to vůbec je a jaký význam má vědět něco o Fair
Trade. Připravili jsme interaktivní dílny pro 3 třídy, kdy každá
měla vyhrazeny 2 vyučovací hodiny v aule. Dílny vedli pracovníci Společnosti pro Fair Trade z Brna, slečna Eva Malířová a
pan Jakub Tesař. V dílnách jsme formou her a skupinové práce plnili úkoly při kterých jsme si objasnili vše podstatné o Fair
Trade. Součástí bylo také video o kávě zpracovávané a prodávané v rámci Fair Trade. Eva s Jakubem byli na dílny velmi
dobře připraveni a zábavnou formou nám prezentovali hlavní myšlenku Fair Trade.

Součástí dne Fair Trade byla výstavka zboží ve školní studovně, kterou postupně navštěvovaly jednotlivé třídy s učiteli.
Zde jsme podávali my, studenti, základní informace o tom, co
je Fair Trade. V přízemí školy jsme měli připravený poutač pro
naši akci.
Myslíme si, že naše akce byla úspěšná a že přinesla nám i žákům školy povědomí o Fair Trade.
V Jihlavě 17. 10. 2008, za žáky Karel Kunst, 3.B
Fotka: Informační stěna složená převážně z materiálů Společnosti pro Fair Trade.

Férová kavárna, Den pro Fair Trade, květen 2008 Brno

Čemu jsme se v roce 2008 věnovali

Projekty

Vzdělávací program Svět v nákupním košíku

Nejúčinnější osvětou je ta, která se dostane k lidem,
kteří budou osvětu aktivně šířit. Projektem Svět v nákupním košíku jsme v roce 2008 přistoupili ke vzdělávání učitelů. A co je nejdůležitější – s velmi kladnou
odezvou.

Kladné ohlasy nás posilují v chuti pokračovat a rozvíjet, co se podařilo. Více se musíme zaměřit na propagaci. Aby oceňované dílny nezůstaly jen mezi úzkým
okruhem účastníků konferencí, ale dostaly se k co
největšímu počtu učitelů a škol.

Naše organizace získala akreditaci Ministerstva školství, naše semináře byly začleněny do nabídek center Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,
některé dílny nově využívá Národní síť Enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Účastnili jsme
se s 12 programy 8 učitelských konferencí a oslovili
tak na 213 pedagogů.

Jaké dílny na školách realizujeme:
Silný kafe – Káva a nespravedlivý obchod
Hořká chuť čokolády – Kakao a dětská práce
Šaty dělají člověka. A kdo dělá šaty? – Bavlna a
pracovní podmínky v textilním průmyslu
Komu chutná prales – Náš vztah k pralesu a jeho
kácení
Coca-colonizace – O nadnárodních společnostech (nejen) v rozvojových zemích
Skvrny na banánech – Jak se žije s pesticidy tropickým zemědělcům
Kdo je za vodou? – Voda jako podmínka rozvoje
Světová hra na obchod

Na Veletrhu ekologických výukových programů
v Prudké v září 2008 se prezentovaná dílna z cyklu
Svět v nákupním košíku objevila mezi nejlépe hodnocenými výukovými programy, které byly na veletrhu představeny. Máme už také první zájemce o
zařazení celého cyklu dílen do výukového plánu ze
strany škol.
Během roku jsme provedli 81 dílen pro 1120 studentů v různých krajích republiky. Četné zkušenosti s přímým provedením s dětmi nám pak umožňují dílny
stále zlepšovat. Pedagogové proto oceňují, že jim
nedáváme teoretické nereálné metodiky. Vytvořili
jsme novou dílnu Kdo je za vodou a vytvořili kvalitní
manuály k dílně Skvrny na banánech. Akreditováno
máme 7 seminářů. Podařilo se ale rozšířit nejen počet dílen, ale i počet a kompetence vlastních lektorů.
Přibylo 5 lektorů a někteří zahájili vzdělávání v lektorských dovednostech a v metodě Kritické myšlení.

•
•
•
•
•
•
•
•

Veškeré informace o dílnách a dalších aktivitách jsou
k dispozici na webu				
www.svetvnakupnimkosiku.cz/skoly.
Projekt podpořili magistrát města Brna, Ministerstvo
životního prostředí, Nadace Partnerství a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Děkujeme.

- „Jedné slepici stačí déšť.“
- „Co když máme stádo?“
- „To prodáš a koupíš vodu.“
- „Ale 50 l je málo, když si vezmeš, že jen na sprchování potřebuješ 60 l.“
- „No a ty bys to dala nějakým zvířatům...“
(Rozhovory studentů 1. roč. Gymnázia Třebíč při programu Kdo je za vodou?)

Projekty
Global Issues

Zvláštní postavení mezi našimi podklady pro výuku
má materiál s metodikou a lekcemi Global Issues. Jak
anglický název naznačuje, jde o nástroj pro výuku
angličtiny. Angličtina je tu však učena na globálních
rozvojových tématech, jako jsou problémy globálního obchodu, Rozvojové cíle tisíciletí a další. Program
se skládá z 32 interaktivních plánů hodin s videi, fotografiemi a tipy na další materiály, z nichž některé
jsou ještě ke stažení na speciálním webu		
www.globalissues.eu.
Materiál je svou koncepcí zcela ojedinělý, a jak jsme
zjistili, nejen v Česku. Velký úspěch měl například
i při představení v sousedním Rakousku, kde si vyžádali další návštěvu naší lektorky. Je to snad vůbec
poprvé, co organizace z nové členské země EU vzdělává v rozvojovém vzdělávání učitele ve staré členské
zemi.
Glogal Issues nám umožnilo oslovit zcela nové cílové skupiny. Jde o lektory jazyků, kteří mají následně

vliv na studenty všech kategorií škol, ale i na mnoho
intelektuálně aktivních dospělých žáků z prostředí
komerčních firem.
Na 150 učitelů již prošlo semináři s výukou Global
Issues (z toho 40 v Rakousku). Další jsou ovlivněni zprostředkovaně nákupem učebních materiálů. Pokud alespoň z poloviny s materiály pracují, dá
se předpokládat, že rozvojovými tématy byly už teď
osloveny tisíce studentů.
Akreditace seminářů nám dává možnost dále materiály rozvíjet. Zároveň se těšíme, že budeme postupně materiál nabízet i partnerským nevládním organizacím v zahraničí.
Projekt Global Issues byl podpořen rakouskou EU-Platform v rámci Regional Partnership
Programme a Ministerstvem zahraničí ČR. Děkujeme.
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Další zajímavé projekty

Playing Fair Alternatives – Hrejme si fér

V roce 2008 se završil dvouletý projekt Playing Fair
Alternatives, první projekt, na který nám přispěla
Evropská komise za konfinancování Ministerstvem
zahraničních věcí ČR. Projekt měl za cíl přinést nové
prvky do vzdělávání o Fair Trade a získat zkušenosti
z fairtradově vyspělé Itálie.
Díky tomuto projektu jsme uvedli do republiky stolní
strategickou hru Fair Play, která dává hráčům zakusit
principy globálního obchodu a principy Fair Trade.
Zároveň byla stvořena Féropedie s mnoha informacemi pro dobrovolníky, pedagogy a vůbec všechny
šiřitele myšlenky Fair Trade. Hru lze získat například v
našich obchůdcích, Féropedie je ke stažení na webu
www.fairtrade.cz.
Pro nás snad ještě cennějším výsledkem bylo navázání kontaktů s fairtradovými organizacemi z 8 evropských zemí a užitečná zkušenost s „evropským
projektem“.

Enlarging Fair
Na projekt Playing Fair Alternatives se podařilo navázat dalším „evropským“ projektem Enlarging Fair. Na
rozdíl od jiných našich aktivit, tento projekt je daleko
spíše mířen do našich vlastních řad. Jde o posílení našich vlastních znalostí a schopností v osvětě a šíření
Fair Trade. Umožnil nám navázat spolupráci s dalšími zahraničními partnery, zvýšil naše povědomí

o vedení kampaní a v neposlední řadě přinesl knowhow i finance pro zlepšení nástrojů, kterými organizujeme své aktivity a oslovujeme veřejnost. Projekt
vyvrcholí v létě roku 2009 a na jaře 2010.
Projekt podpořila Evropská komise a Ministerstvo zahraničních věcí. Děkujeme.

Projekty
ČESKO PROTI CHUDOBĚ

Jsme součástí koalice Česko proti chudobě.
Spolupráce s dalšími organizacemi na tématech, která nás spojují, vždy přináší větší efekt.
V roce 2008 jsme realizovali například akci kombinující promítání klipu kampaně na velkoformátové
obrazovce u brněnských obchodních center, happening na brněnském náměstí Svobody a výstavu
v městských knihovnách.
U infostánku na náměstí Svobody lákaly živé sochy
k prohlédnutí a malování map vyjadřujících podmínky rozvojového světa. Souběžně probíhala výstava

map „Pokřivená zrcadla světa“ ve foyer Knihovny
Jiřího Mahena a na 300 těchto map jezdilo vystaveno
v brněnských tramvajích. V roce 2009 bude úspěšná výstava instalována postupně v 10 pobočkách
Městské knihovny Petržalka v Bratislavě. Náhled výstavy si můžete stáhnout z webu http://www.svetvnakupnimkosiku.cz/skoly. (Vytisknout a instalovat
tuto výstavu je velmi snadné; pokud byste měli zájem ji použít, dejte nám vědět na info@fairtrade.cz
a pošleme vám tisková data.)
Projekt podpořilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR.
Děkujeme

Žáci biskupského gymnázia v Brně vymalovali mapu 			
vyjadřující počty dětí, které na světě pracují.

Finance

Finanční zpráva
Výsledovka k 31.12.2008

(v tis. Kč)

Náklady
Spotřeba zboží a služeb
Spotřeba materiálu a energie
Nákupní cena prodaného zboží

Hlavní činnost

Hospodářská
činnost

Celkem

779

2121

2900

199

56

255

7

1587

1594

Cestovná výdaje

127

5

132

Ostatní služby

446

473

919

1415

69

1 484

1 117

63

1 180

298

6

304

25

52

77

2 225

2 243

4 468

Výnosy za vlastní výkony a zboží

264

2 281

2 545

Granty a příspěvky

553

0

553

545

0

545

Osobní náklady
Mzdy
Výdaje na sociální a zdravotní pojištění

Ostatní náklady náklady

Celkové náklady (tis. Kč)
Výnosy

Přijaté granty
Přijaté příspěvku

Dotace
Ostatní výnosy

Celkové výnosy (tis. Kč)
Hospodářský výsledek

Rozvaha k 31.12.2008

8

0

8

1 248

0

1 248

76

28

104

2 141

2 308

4 449

-87

67

-20

(v tis. Kč)
Stav k prvnímu dni účetního
období

Stav k poslednímu dni účetního období

Krátkodobý majetek

969

1757

ÚHRN AKTIV

969

1 757

AKTIVA
Zásoby zboží
Celkové pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Ostatní aktiva (náklady příštích období)

518
127
312
12

811
130
795
21

PASIVA
Vlastní zdroje

111

206
0
-95

111
-20
0

Cizí zdroje

857

1 666

463
27
24
218

682
49
88
273

Vlastní jmění
Hospodářský výsledek běžného roku
Nerozdělený zisk minulých let
Krátkodobé závazky celkem

Dodavatelé
Závazky za sociálním a zdravotním pojištění
Daň z přidané hodnoty a další daně
Ostatní závazky

Ostatní závazky (výnosy příštích období)

ÚHRN PASIV

732

91

1092

125

574

968

1 757

Další informace

Lidé ve sdružení
Členové Rady sdružení a statutární		
zástupci v roce 2008:
Šárka Špačková – předsedkyně
Tomáš Bílý – místopředseda

Revizor:
Luděk Štěrba
Počet aktivních členů sdružení – 35
Počet sympatizujících členů sdružení – 33
Počet dobrovolníků cca – 130
Počet zaměstnanců k 31. 12. 2008 – 8
Počet externistů – 41

Ostatní členové Rady:
Pavel Chmelař
Barbora Mrázková
Eva Malířová

PODĚKOVÁNÍ

Naše činnost by nebyla možná bez aktivní pomoci
dobrovolníků a bez finanční podpory institucí a dalších dárců. Pomoc těch prvních je těžko vyčíslitelná.
Pomoc těch druhých se sluší s díky uvést.

Finanční dárci v abecedním pořadí
(Výše darů v tisících korun)

Evropská komise

511

EU-Platform (Rakousko)

153

Nadace Partnerství

32

Magistrát města Brna

36

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

124

Ministerstvo zahraničních věcí

940

Ministerstvo životního prostředí

148

Nadace Veronica
Open Society Fund

DĚKUJEME.

8
300

Ministerstvo životního prostředí
České republiky

Výroční zpráva za rok 2008
Společnost pro Fair Trade
Kounicova 42,
602 00 Brno
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www.fairtrade.cz
Vydáno v elektronické a tištěné formě.
Připraveno zaměstnanci sdružení v červnu 2009.

