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Milí příznivci, milé příznivkyně NaZemi,

zdravíme vás v novém roce a rádi bychom vás upozornili na náš nový dokument z
indických továren na výrobu obuvi či materiál, pomocí kterého s námi můžete začít
odhalovat hloubky a krásy globálního vzdělávání. Dát si k tomu můžete třeba naše Fair
Café (představujeme jednoho z pěstitelů) či čokoládu Seed and Bean (máme nové
příchutě) – obojí z našeho fairtradového obchodu.

Pěkné dny

Gabriela Štěpánková
www.nazemi.cz

Vytvořili jsme vlastní
dokument Ve stínu Taj
Mahalu

Kolegové Stanislav Komínek a Adam Čajka
dokumentovali v indickém městě Agra
podmínky výroby bot. Podařilo se jim dostat jak
do velkých továren, tak i sweatshopů. Svoje
boty zde šije například i firma Baťa. Z
natočeného materiálu sestříhali  dokument, na
který se můžete podívat právě teď.  Přečtěte si
také, co stálo za jeho natočením, v článku
najdete i fotografie ze zákulisí jeho vzniku. O
cestě a podmínkách výroby bot jsme
informovali veřejnost rovněž na idnes.cz, v MF
Dnes nebo v reportáži na FTV Prima. Z
fotografií připravujeme na podzim informační
výstavu, kterou umístíme do desítek českých
parků.

Seznamte se s pěstitelem
našeho Fair Café

Máme vlastní fairtradovou kávu.  Pěstuje se na
zastíněných pozemcích. Díky tomu káva
pomaleji dozrává a je kvalitnější. Jedním z
pěstitelů arabiky v našem Fair Café je Rene
Ixtla z mexického družstva Huatusco. V
družstvu se snaží šetrněji zacházet s vodou,
dříve se spotřebovalo na kilo kávy až 10 l
vody, po investicích do lepšího principu
zpracování už jen 900 ml. Na fotce Rene
ukazuje poslední kávové třešně, hlavní sezóna
končí, v pozadí už kávovníky bíle kvetou na
příští sklizeň.

Skočte si pro Fair Café k nám do obchodu.

http://www.nazemi.cz/
http://mailchi.mp/b4901517decf/newsletternazemi012018?e=aa20a169b2
http://www.nazemi.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=ylaQTYe82LM&feature=youtu.be
https://www.nazemi.cz/cs/dokument-ve-stinu-taj-mahalu
https://ekonomika.idnes.cz/rozhovor-vyroba-obuvi-v-indii-dks-/eko-zahranicni.aspx?c=A170428_090232_eko-zahranicni_fih
https://www.youtube.com/watch?v=d4ppr6oSazQ&t=2s
https://www.nazemi.cz/cs/faircafe
https://www.nazemi.cz/cs/faircafe
https://obchod.nazemi.cz/
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Odhalujte s námi hloubky
globálního vzdělávání

Inspirujte se naším novým materiálem Objevuj
svět globálního vzdělávání a odhalte poklady,
které pramení ve společném objevování,
aktivním zapojování, v prosazování vlastního
vlivu, ohleduplné diskusi nebo nalézání
nečekaných souvislostí. Materiál je určen
všem, kteří pracují se skupinami mladých lidí.

Více se o materiálu dočtete zde.

Potřebujete zajistit bezpečné
prostředí pro diskuzi? Pozvěte
si naše facilitátorky

Chcete, aby fungování vaší organizace, spolku
či firmy bylo společnou záležitostí, chcete učinit
podstatné změny a hledáte způsob, jak to
udělat ve spolupráci s týmem? Narazili jste na
téma, o kterém se vám ve vašem kolektivu
špatně hovoří, ale přitom je potřeba si ho
vyjasnit? Pak právě vám nabízíme facilitování
skupinových procesů. Zajímá nás fungování
skupiny, pracovní dynamika, smysluplné
vzdělávání. Chceme přispět k tomu, aby se
změny děly participativně, demokraticky a s
respektem.

Co přesně facilitace obnáší, si můžete přečíst
zde.

Užijte si nový rok s novými
chutěmi

Potřebujete si život trochu osladit? V tom
případě doporučujeme kvalitní hořkou
čokoládu. V našem Obchodě NaZemi
nabízíme s novým rokem nové příchutě, a to s
levandulí, mátou a kardamonem. V nabídce
najdete samozřejmě i další chuťové variace,
včetně mléčných čokolád či bílé čokolády s
citrónem a mákem či vanilkou a malinami.

Podpořte nás finančně

Líbí se vám co děláme? Chcete přispět na
jednu z činností, kterým se intenzivně
věnujeme? Přispějte na rozvoj globálního
vzdělávání na školách! Za jakoukoliv podporu
předem děkujeme.

https://www.nazemi.cz/sites/default/files/objevitele_sveta.pdf
https://www.nazemi.cz/sites/default/files/objevitele_sveta.pdf
https://www.nazemi.cz/cs/odhalujte-s-nami-hloubky-globalniho-vzdelavani
https://www.nazemi.cz/cs/facilitujeme
https://obchod.nazemi.cz/
https://obchod.nazemi.cz/home/593-sb-s-levanduli-horka-cokolada-5060137140227.html
https://obchod.nazemi.cz/home/591-sb-s-matou-horka-cokolada-5060137140241.html
https://obchod.nazemi.cz/home/592-sb-s-citronem-a-kardamonem-horka-cokolada-5060137140289.html
https://obchod.nazemi.cz/7-cokolady-
https://www.darujme.cz/projekt/1200696
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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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