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

05/2018

Milí příznivci, milé příznivkyně NaZemi,

pokud chcete na vlastní oči vidět, jak to chodí v indických továrnách a sweatshopech
vyrábějících i pro náš trh, doporučujeme vaší pozornosti dokumentární reality show Zlatá
mládež, na které jsme se podíleli. Nezapomeňte si také přečíst příběh naší fairtradové kávy
Fair Café nebo se podívat na video, v němž představujeme náš kurz kritického myšlení.

Příjemné čtení či sledování

Gabriela Štěpánková
www.nazemi.cz

Ukázali jsme Zlaté mládeži
život dělníků v Indii

Využili jsme jedinečné příležitosti a vyrazili se
štábem České televize a účastníky reality
show Zlatá mládež do indických továren a
sweatshopů na výrobu obuvi. Díky tomu se na
podmínky výroby našich bot může podívat až
půl milionu českých diváků a přemýšlet o
souvislostech našeho propojení s dělníky v
daleké Indii. Chtěli jsme tak přispět k většímu
informování o pracovních podmínkách, roli
velkých společností a potřebě změny. Více
informací, jak to při natáčení vypadalo, si
můžete přečíst zde. Jednotlivé díly se vysílají
vždy ve středu na ČT 1 od 20:55, po
odvysílání je možné je zhlédnout online tady.

Video: jak probíhá kurz

Pijete naši kávu Fair Café?
Přečtěte si její příběh

V NaZemi nabízíme vlastní fairtradovou kávu
Fair Café.  Na míru šitou prvotřídní směs
arabiky a robusty. Arabika pochází z družstva
Huatusco ve středním Mexiku a družstva
Fedecocagua v Guatemale. Robusta je z
Tanzánie. Kdo ji pěstuje? Kdo ji praží? Jaká je
její  cesta z polí až do vašeho šálku? Dozvíte
se v našem článku zde.
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kritického myšlení a co vám
může přinést

Potřebujete inspiraci jak strukturovat a
plánovat výuku a jak podporovat samostatnost
a nezávislé myšlení studentů a studentek? Od
října 2018 opět otevíráme kurz Kritické myšlení
a globální témata. Podívejte se na video, jak
kurz probíhá. Je určený jak pedagogům a
pedagožkám, tak všem, kteří chtějí například
pochopit, jak naše vnitřní schémata ovlivňují
naše vnímání a následné jednání a
rozhodování. Online přihlášku najdete zde.
Více informací naleznete na našich webových
stránkách zde nebo v letáku ke stažení tady.
Případné dotazy směřujte na
vzdelavani@nazemi.cz.

Přes 8 000 lidí na 172
místech republiky piknikovalo
na podporu pěstitelů a
pěstitelek

Máme radost, že na námi koordinovanou
Férovou snídani přišlo v sobotu 12. května tolik
tisíc lidí. Podpořili tak fairtradové, ale i lokální
pěstitele. Zájem o Férovou snídani projevila i
Česká televize (Zprávy 16:00, Zprávičky na
stanici Déčko), Český rozhlas a mnoho dalších
celostátních i regionálních médií (celkově bylo
publikováno přes 300 příspěvků). Více se o

Zveme na večery u Tří
ocásků o proměně povahy
práce

Brněnská kavárna Tři ocásci pořádá v květnu a
červnu cyklus o proměnách povahy práce.
Stihnout ještě můžete ve čtvrtek 31. května
Cyklus PRÁCE #3 Práce v digitální éře,
přednášku povede Kateřina Smejkalová, která
se dlouhodobě věnuje problémům takzvané
sdílené ekonomiky. V sobotu 16. června
můžete vyrazit na promítání filmu Hranice
práce a následnou diskuzi s jeho režisérkou
Apolenou Rychlíkovou a 23. června na diskuzi
Práce a život v komunitě.

Představujeme tým NaZemi:
Ondřej Steskal

Ondřej v NaZemi pracuje jako koordinátor
projektu Nakládání s konflikty jako příležitost k
posilování demokratických hodnot. Momentálně
také dokončuje poslední výstupy projektu
Skauti na Zemi,  ve kterém působil jako
metodik. Dlouhodobě se angažuje v Junáku –
českém skautu na různých pozicích: vedoucí
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průběhu happeningu můžete dozvědět zde.
Jaká byla na jednotlivých místech atmosféra
lze „vyčíst“ z fotoalba na facebooku.

oddílu, hlavní vedoucí či organizátor
vzdělávacích a zážitkových akcí pro náctileté,
dětských táborů, veřejných akcí, instruktor
lyžování či lanových aktivit a zdravotník. Mezi
jeho zájmy patří horolezectví, hraní deskových
her, sezení v kočičích kavárnách a toulky
přírodou.

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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