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

02/2018

Milí příznivci, milé příznivkyně NaZemi,

pokud raději poslední mrazivé dny zůstáváte doma, možná uvítáte tip na čtení, a to naši
reportáž z indických továren na výrobu obuvi. Nebo si pusťte reportáž o těžbě drahých
kovů. Hlasovat také můžete v soutěži o nejlepší Fairtradový počin roku. Přinášíme vám
rovněž tip na konferenci či festival Jeden svět.

Příjemné čtení, třeba s šálkem našeho Fair Café

Gabriela Štěpánková
NaZemi

 

Přečtěte si naši reportáž v
Lidé a země

V únorovém čísle časopisu Lidé a Země
najdete reportáž kolegy Standy Komínka o
výrobě bot v Indii. Dočtete se v ní mimo jiné
následující: „Baťa si klidně vyfoť, ten je z
Česka, ne? Ale dodávku pro Lasocki a CCC
Shoes nefoť. Poláci by byli naštvaní, na boty si
dávají ,Made in Poland‘, a kdyby to prasklo,
měl bych problém,“ uděluje pokyny přísný
majitel a dává velký pozor na to, jestli  se jimi
opravdu řídíme.

Hlasujte o nejlepší
Fairtradový počin roku

Čerstvá várka Fair Café čeká
na vypití

Potřebujete nakopnout? Dorazila nám čerstvá
várka naší fairtradové kávy. Tak se stavte! Fair
Café si také nově můžete dát v Sále
Milosrdných bratří v Brně. A již tradičně i u
Třech čupčáků, Třech ocásků, na Skleněné
louce, v Hravém baru a v Divadle Polárka v
Brně. O pěstitelích a pěstitelkách naší
fairtradové kávy se více dozvíte ve fotoalbu na
facebooku zde.

Kolegyně Kristýna v reportáži
České televize

http://www.nazemi.cz/
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Společně s Fairtrade Česko a Slovensko a
Ekumenickou akademií podporujeme aktivní
skupiny ve městech (www.fairtradovamesta.cz)
a školách (www.fairtradoveskoly.cz), které
zvyšují povědomí o globálních souvislostech
ve svém místě. Ke konci února 2018 bylo v
České republice neuvěřitelných 11
Fairtradových měst a 25 Fairtradových škol.
Aktuální dění v této kampani, můžete sledovat
na facebooku Fairtradová města.

Momentálně si nenechte ujít příležitost hlasovat
v soutěži o nejlepší Fairtradový počin roku
2017, a to zde.

Jak vzdělávat pro život
odpovědný k lidem i přírodě?

Přijďte se inspirovat na konferenci, která
probíhá v rámci projektu CIVIS, na němž se
podílíme. Koná se 23. března na Pedagogické
fakultě v Hradci Králové.

Hlavními tématy konference budou:

• inovace přípravy a dalšího vzdělávání učitelů
v oblasti formování občanských a sociálních
kompetencí napříč obory,
• prezentace současného obsahu učitelských
studijních programů a výzev pro jejich inovaci,
• zkušenosti a příklady dobré praxe z
formování občanských a sociálních kompetencí
(žáků i učitelů),
• budování společenství praxe v oblasti
formování občanských a sociálních
kompetencí.

Jaký příběh v sobě ukrývají šperky? Pusťte si
reportáž České televize, ve které zazní i názor
NaZemi, a dozvíte se to.

Podporujeme fair trade

Byli jsme mezi prvními, kdo začal do České
republiky dovážet fairtradové potraviny. Náš
Obchod NaZemi je zároveň i sociálním
podnikem. Máme vlastní značku fairtradových
produktů, a to Fair Café a Fair Tea.  Osobně
zkoumáme dopady fair trade na pěstitele a
pěstitelky.

Festival Jeden svět. Budeme
na Jarmarku neziskovek

Příští týden začíná největší festival
dokumentárního filmu o lidských právech na
světě Jeden svět.  Festival letos uvede 128
filmů, přiveze 120 mezinárodních hostů,
uspořádá celou řadu diskuzí, interaktivních
projektů, program pro děti a workshopy pro
filmové profíky. Festival je přístupný úplně
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Více informací naleznete na facebookové
události.

všem, ve 38 městech v Česku. Začíná 5.
března v Praze. V Brně probíhá od 15. do 23.
března. NaZemi se již tradičně zúčastní 14.
března Jarmarku neziskovek. Více informací o
filmech i vstupenkách najdete na
www.jedensvet.cz/2018.

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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