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Milí příznivci a příznivkyně NaZemi,

přinášíme vám další porci novinek z oblasti fair trade, pracovních podmínek a globálního
vzdělávání na školách. 

Pěkné mrazivé dny a příjemné čtení
Gabriela Štěpánková

WWW.NAZEMI.CZ

Hovořili jsme v Dobrém ránu
o dětské práci

Kolega Stanislav Komínek hovořil ve čtvrtek
26. ledna v Dobrém ránu České televize
o dětské práci ve světě. Na záznam jeho
vystoupení se můžete podívat tady. 

Jak funguje globální
vzdělávání na Fairtradových
školách?

Konference: Ženy jako
aktérky udržitelného rozvoje

Naše spřátelená organizace Ekumenická
akademie zve všechny zájemce a zájemkyně
na konferenci  Ženy jako aktérky udržitelného
rozvoje.  Mezi hlavní témata akce patří  ženy
v tzv. rozvojových zemích, klimatická změna,
cíle udržitelného rozvoje, ženy a zemědělství,
fair trade a lokální produkce, politická
participace žen. Dostatek prostoru bude také
pro sdílení dobré praxe a networking. Koná se
v pátek 24. 2. 2017 od 9.30 hodin v prostoru
Impact Hub Praha, Drtinova 557/10, Praha 5.
Pokud se chcete konference zúčastnit,
registrujte se prosím do 10. 2. 2017 přes
tento formulář.

Může být káva odpovědná?
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Newsletter NaZemi

file:///C|/Newsletter_NaZemi_leden2017.html[1.2.2017 11:08:46]

Školy, které chtějí získat status Fairtradová
škola, musí naplnit několik kritérií. Jedním z
nich je začlenění globálního vzdělávání do
výuky a života školy. A protože NaZemi tuto
kampaň koordinuje, tak nás zajímalo, jak
globální vzdělávání ve fairtradových školách
funguje. Cílem bylo jednak získat informace a
zpětnou vazbu od zapojených škol, ale také
konkrétní tipy a inspirace, které by mohly být
užitečné i pro další školy.

Informace jsme získali z dotazníků a
telefonických rozhovorů, výsledky si můžete
přečíst zde.

Představujeme další z týmu
NaZemi

„V NaZemi jsem od května 2010, což už je
pěkná řádka let. Moje práce mě ale pořád baví.
Svojí různorodostí a samozřejmě obsahem.
Vidím v ní smysl. Taky je fajn, že mi umožňuje
dobře skloubit pracovní a rodinné povinnosti.
Mám totiž 11letou dceru, která právě vstupuje
do puberty. Nejraději s ní podnikám výlety do
přírody, chodíme na výstavy, sportujeme,
chováme kočku Kiki a vypadá to, že už brzo i
křečka Muffina. Mám ráda hory, knížky a dobrý
kafe v dobré kavárně. V NaZemi mám na
starosti PR a komunikaci s médii.
Připravuju tento newsletter, jakož i další naše

Časopis dTest zveřejnil v lednovém čísle moc
zajímavý výzkum o kávách s hodnocením
jednotlivých výrobců. Stojí  za prozkoumání,
najdete ho zde.

Jak na výrobu oblečení z
odpadů?!

Doporučujeme video publikované na
The Huffington Post.

Už jste si dneska dali naše
Fair Café?

Fair Café je na míru šitá prvotřídní směs
arabiky (70 %) z Guatemaly a středního
Mexika a robusty (30 %) z Tanzánie. Káva se
vyznačuje plnou a vyváženou chutí se střední

http://www.fairtradoveskoly.cz/
http://www.fairtradoveskoly.cz/
http://www.nazemi.cz/sites/default/files/grv_ft_skoly_2016.pdf
https://www.facebook.com/casopis.dTest/
https://www.dtest.cz/clanek-5565/muze-byt-kava-odpovedna
https://www.facebook.com/HuffingtonPost/videos/354478891562931/
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zpravodaje, starám se o webové stránky,
sociální sítě, píšu tiskové zprávy, komunikuju s
novináři a novinářkami a mnoho
dalšího.“ Gabriela Štěpánková

kyselostí. Naše partnerská pražírna Mocca
d´Or z nizozemského Zwolle dbá na středně
silné pražení, které kávě dává lahodné aroma.
Koupí této fairtradové kávy přispíváte na
činnost našeho spolku. www.nazemi.cz/faircafe

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.

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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