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

05/2017

Milí příznivci, milé příznivkyně NaZemi,

rádi bychom vás v novém čísle newsletteru upozornili zejména na petici za transparentnost
obuvnických firem. Vzkažte jim, že chcete vědět, kde boty, které nosíte, vznikají. Podívat
se můžete také do fotogalerie z Férové snídaně NaZemi. A pokud hledáte na prázdniny
nějakou zážitkově vzdělávací akci, máme pro vás jeden tip: Letní akademii Hejbej.

Příjemné dny
Gabriela Štěpánková
www.nazemi.cz

Petice: je na čase, aby nám
obuvnické firmy řekly, kde šijí
naše boty

Špatné bezpečnostní standardy, nízké mzdy a
nefunkčnost odborů. To jsou hlavní problémy,
kterým musí čelit lidé, kteří pro nás zejména v
Asii šijí naše boty. Jako běžní spotřebitelé však
nemáme šanci se o podmínkách výroby cokoliv
dozvědět. Nezjistíme totiž ani to, kde přesně
byly naše boty vyrobeny, neboť firmy nemají
povinnost tyto údaje zveřejňovat. Podepište
proto mezinárodní petici vyzývající obuvnické
značky k transparentnosti a převzetí
odpovědnosti za podmínky ve svých
dodavatelských řetězcích. Petice je součástí
kampaně Change Your Shoes, kterou v Česku
vedeme pod názvem Obuj se do toho.

Podívejte se na video, co může
transparentnost změnit.

Podívejte se na fotky z Férové
snídaně NaZemi

Máme radost! V sobotu 13. května piknikovalo
na podporu fairtradových a lokálních pěstitelů
celkem 7 800 lidí na 164 místech republiky,
nejvíc v celé historii pořádání akce. Podívejte
se do fotogalerie, jak to kde na Férové snídani
NaZemi vypadalo.

Děkujeme všem místním organizátorům a
organizátorkám za jejich práci.

Letní akademie Hejbej

http://www.nazemi.cz/
http://mailchi.mp/62023e8806a4/newsletter-nazemi?e=aa20a169b2
http://www.nazemi.cz/
http://www.nazemi.cz/petice-obujse
http://www.nazemi.cz/petice-obujse
http://www.nazemi.cz/cs/boty
https://www.facebook.com/nazemicz/videos/1388198141259684/
https://www.facebook.com/pg/nazemicz/photos/?tab=album&album_id=1377610382318460
http://www.nazemi.cz/cs/rekordnich-7-800-lidi-piknikovalo-na-podporu-pestitelu
https://www.facebook.com/pg/nazemicz/photos/?tab=album&album_id=1377610382318460
http://www.ferovasnidane.cz/
http://www.ferovasnidane.cz/


Newsletter NaZemi

file:///C|/Newsletter_NaZemi_kveten2017.html[26.5.2017 14:09:13]

Ochutnejte naše čaje Fair
Tea. Jsou BIO

Tento týden byl Světový den biologické
rozmanitosti. Naše Fair Tea jsou nejenom
fairtradové, ale i BIO, jejich pěstování tak
neomezuje přírodní rozmanitost v místech
pěstování. Ať už preferujete rooibos, zelené
čaje (Gunpowder, Korakundah) nebo černé
čaje (Darjeeling, Earl Grey), nabídnou vám
naše sypané čaje příjemný chuťový zážitek. A
abychom nezapomněli – také nám tento týden
došla čerstvá várka Fair Café.  Koupí čajů či
kávy podpoříte naši činnost v oblasti hájení
pracovních podmínek na světě.

Je pro nás důležité vnímat věci v
souvislostech. I proto je nám sympatická a
podporujeme Letní akademii Hejbej,
prázdninovou zážitkově vzdělávací akci pro
mladé lidi od 17 do 22 let. Pokud se přihlásíte,
jsou pro vás připraveny přednášky expertů,
dílny, zážitkový program a zabývat se budete
například tématy jako jsou média, vládnutí a
konflikty či klimatická změna.

Více informací a přihlášku najdete na
www.hejbej.cz.

Představujeme tým NaZemi:
Pavol Kaššák

„Do NaZemi jsem se dostal víceméně
náhodou. Je to moje první zkušenost s prací
pro neziskovku, i když zkušenosti s
dobrovolnickou prací mám ze skautu, kde
působím už skoro 20 let, v posledním období
hlavně jako instruktor vůdcovské lesní školy
nebo člen týmu kurzu FONS Slovensko. Moje
předchozí pracovní zkušenosti byly rozmanité.
Pracoval jsem jako inspektor certifikace Bio,
učil na vysoké škole nebo byl manažerem pro
vzdělávání. Ve volném čase relaxuji četbou
knih, vařením nebo psaním článků o historii,
symbolickém významu a magickém využití
květin.“

Pavol Kaššák

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!
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https://www.facebook.com/events/318793631871300/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&fref=mentions
http://www.hejbej.cz/
http://www.facebook.com/nazemicz
https://www.facebook.com/obujsedotoho
http://www.facebook.com/podporujifairtrade
http://www.facebook.com/usilitonanas
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FAIRTRADOVÁ MĚSTA

Sledujte nás na Twitteru.

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

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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