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Pokud se Vám tento e-mail nezobrazuje správně, klikněte prosím zde.

07/2017

Milí příznivci, milé příznivkyně NaZemi,

hledáme nového člena či členku týmu – koordinátora/ku našeho nového evropského
projektu, který se zaměřuje na posilování souladu politik pro udržitelný rozvoj na národní a
evropské úrovni, zejména v oblastech prosazování důstojné práce, odpovědné spotřeby a
výroby, klimatických opatření a vymýcení chudoby. Poslední termín pro přihlášení je 20.
srpna. Hlaste se, či nám, prosím, pomozte šířit tuto informaci, a to prostřednictvím webu či
sdílením na facebooku.

Děkujeme a přejeme vám krásný zbytek prázdnin

Gabriela Štěpánková
WWW.NAZEMI.CZ

Chcete se stát součástí
NaZemi?

Hledáme koordinátora/ku projektu Coherent
Europe for Sustainable Development: Action for
Policies that Will Make a Difference. Nový člen
či členku týmu by měl/a mít zájem o formování
a obhajobu politik (policy a advocacy práci) na
podporu udržitelného rozvoje, schopnost dobře
se orientovat v procesu tvorby politik,
analytické myšlení, chuť a předpoklady pro
koordinaci mezinárodního projektu. Více se o
nabízené pozici dočtete zde.

Výzkum: Při výrobě kůže a
obuvi v Turecku dochází k
porušování pracovních práv

Přípravy na Výstavu na
stromech jsou již v plném
proudu

Ve spolupráci s koordinátorkami kampaně Za
férové banány  připravujeme novou výstavu
Příběh banánu. Premiéru bude mít na již třetím
ročníku říjnové celorepublikové akce Výstava
na stromech. Ladíme texty, vybíráme fotky.
Pokud chcete výstavu dostat i do svého parku,
můžete se přihlásit zde a stát se místním
organizátorem či organizátorkou.

http://www.nazemi.cz/
http://mailchi.mp/b7de65a9b410/newsletter-nazemi?e=aa20a169b2
http://www.nazemi.cz/cs/Vyberko_Coherent_Europe
https://www.facebook.com/nazemicz/photos/a.134210099991834.35988.121542381258606/1459780900768074/?type=3&theater
http://www.nazemi.cz/
http://www.nazemi.cz/cs/Vyberko_Coherent_Europe
https://www.facebook.com/zaferovebanany/?fref=mentions
https://www.facebook.com/zaferovebanany/?fref=mentions
http://www.nazemi.cz/cs/vystava-na-stromech
http://www.nazemi.cz/cs/vystava-na-stromech
https://docs.google.com/a/nazemi.cz/forms/d/e/1FAIpQLSddOL1ZAm1wii-W7cFoBZjUG7412_BcH6UzEeaWd5aVoeZqEw/viewform?fbzx=-7859468694049461000
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Z rozhovorů s dělníky a dělnicemi v tureckých
koželužnách a továrnách na výrobu obuvi
vyplynulo, že pracují ve zdraví ohrožujících
podmínkách za velmi nízkou mzdu. Pracují 12
hodin denně šest dní v týdnu, což je více než
dovoluje tamní právo. V obdobích, kdy je
potřeba dokončit zakázku, jsou nuceni
odpracovat hodin i více. Alarmující je také
nárůst neformálního zaměstnávání a
diskriminace odborářů a odborářek. Při výrobě
kůže je jedním z největších problémů intenzivní
používání chemických látek, které mají zničující
vliv na zdraví zaměstnanců a zaměstnankyň.

Rozhovory byly součástí výzkumu Giving
Labour Rights the Boot: Working Conditions in
the Turkish Shoe Industry publikovaného v
rámci mezinárodní kampaně Change Your
Shoes/Obuj se do toho,  kterou v ČR vedeme.
Více informací se dočtete zde.

Řekněte firmám, že vás
zajímá, kde zboží vyrábí

Už je nás více než 6 000. Čím více nás bude,
tím větší budeme mít vzhledem k firmám
vyjednávací pozici. Podepište i vy mezinárodní
petici za transparentnost obuvnických firem.
Dáte jim tak najevo, že vás zajímá, kde a za
jakých podmínek zboží vyrábí. Podepsat petici
můžete zde.

Pozměnili jsme interiér
našeho fairtradového
obchodu

Stavte se za námi na Kounicovu 42 omrknout,
jak jsme vylepšili náš obchod. I o prázdninách
jsme tu pro vás v úterý, středu a čtvrtek od 14
do 18 hodin. Provozujeme také e-shop
obchod.nazemi.cz a velkoobchod. Veškeré
zisky z činnosti Obchodu NaZemi využíváme k
financování aktivit naší nevládní organizace
NaZemi. Podpořte nás koupí výborné
fairtradové kávy Fair Café.  Více se o obchodě
dočtete zde.

http://www.nazemi.cz/sites/default/files/change_your_shoes_report_turkey_giving_labor_rights_the_boot.pdf
http://www.nazemi.cz/sites/default/files/change_your_shoes_report_turkey_giving_labor_rights_the_boot.pdf
http://www.nazemi.cz/sites/default/files/change_your_shoes_report_turkey_giving_labor_rights_the_boot.pdf
http://www.nazemi.cz/cs/boty
http://www.nazemi.cz/cs/vyzkum-pri-vyrobe-kuze-obuvi-v-turecku-dochazi-k-porusovani-pracovnich-prav
http://www.nazemi.cz/cs/petice-obujse
http://obchod.nazemi.cz/
http://www.nazemi.cz/cs/faircafe
http://obchod.nazemi.cz/info/9-o-obchode
http://www.nazemi.cz/cs/faircafe
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Jsme na Facebooku - buďte tam s námi! Přidejte se k nám na stránkách:

NAZEMI | OBUJ SE DO TOHO | PODPORUJI FAIR TRADE |  UŠILI TO NA NÁS! 
FAIRTRADOVÁ MĚSTA

Sledujte nás na Twitteru.

Přihlaste si i náš Zpravodaj pro pedagogy a pedagožky či Zpravodaj
Obchodu NaZemi.

Sledujete naše úspěchy a fandíte naší práci? Podpořte nás nákupem v
našem fairtradovém obchodě!

Přeposlali vám tento newsletter známí a chcete jej  dostávat sami? Zaregistrujte se na webových
stránkách www.nazemi.cz nebo napište na info@nazemi.cz.

Pokud už Newsletter NaZemi nechcete nikdy dostat, odhlaste se z adresáře NaZemi.

NaZemi, www.nazemi.cz, e-mail: info@nazemi.cz
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