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Milí příznivci, milé příznivkyně NaZemi,

zveřejňujeme výzkum z továren H&M, který dokládá, že firma neplní své závazky týkající
se důstojných mezd. Další zprávy máme ale pozitivní. Společnost KiK, i díky naší
intervenci, konečně odškodnila neoprávněně propuštěné zaměstnance. Radost nám také
udělalo ocenění Global Education Innovation Award, jež jsme získali za náš projekt Skauti
na Zemi. Rádi bychom vás rovněž informovali, že vzhledem k velkému zájmu o kurz
kritického myšlení, otevíráme druhý běh tohoto kurzu. Hlásit se můžete do 12. října. A
nezapomeňte v týdnu od 6. do 13. října zavítat do některého z téměř 70 parků, kde se
koná Výstava na stromech!

Pěkné podzimní dny vám za celé NaZemi přeje

Gabriela Štěpánková

www.nazemi.cz

H&M slíbila důstojné mzdy,
slib však zatím neplní

Mnoho pracovníků a pracovnic, kteří vyrábějí
oblečení pro H&M, žije pod hranicí chudoby. A
to navzdory slibu představitelů této společnosti,
že do konce roku 2018 budou vyplácet ve
svém dodavatelském řetězci důstojnou mzdu.
Dělnice a dělníci v Indii a Turecku vydělávají
přibližně třetinu odhadované důstojné mzdy.
Respondenti v Kambodži pobírají zhruba
polovinu důstojné mzdy. Nejhorší je situace v
Bulharsku, kde mzda dělnic a dělníků v rámci
běžné pracovní doby dosahuje pouze necelých
10 % důstojné mzdy. Uvádí to aktuálně 
zveřejněný výzkum „H&M fair living wages
were promised, poverty wages are the
reality“, který vydala platforma Clean Clothes

Získali jsme cenu za projekt
Skauti na Zemi

Náš skautský projekt Skauti na Zemi vyhrál
cenu Global Education Innovation Award,
kterou vypsala platforma Global Education
Network Europe.  Cena je udělována
inovativním projektům, které přináší pozitivní
změny a otevírají lidem oči a mysl ohledně
fungování současného světa. Soutěž se
zaměřovala na nové vzdělávací metody.

V rámci oceněného projektu jsme vydali
například Globální kompas (ukazuje směr
oddílům či zájmovým skupinám, které si chtějí

http://www.nazemi.cz/
https://mailchi.mp/b72be4d3fbd6/hm-nepln-sv-sliby-kik-konen-odkodnil-proputn-odbore-slavme-den-dstojn-prce-zijov-newsletter-nazemi?e=aa20a169b2
http://www.nazemi.cz/
https://www.nazemi.cz/sites/default/files/hm_research_wages_2018.pdf
https://www.nazemi.cz/sites/default/files/hm_research_wages_2018.pdf
https://www.nazemi.cz/sites/default/files/hm_research_wages_2018.pdf
https://www.skautinazemi.cz/
https://gene.eu/award/
https://gene.eu/
https://gene.eu/
https://www.globalnikompas.cz/cs
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Campaign, jíž je NaZemi součástí.  Podrobnosti
si můžete přečíst zde. Shrnutí výzkumu v
českém jazyce naleznete tady.

Desítky parků budou hostit
výstavu fotografií o lidech
vyrábějících naše boty

Češi a Češky průměrně ročně utratí za své
boty 3 000 Kč, a přitom většinou nevědí, kde a
za jakých podmínek vznikly. Příležitost
dozvědět se to, mají od soboty 6. října na
výstavě fotografií v téměř 70 parcích republiky.
Díky snímkům Stanislava Komínka z NaZemi
mohou nahlédnout do prostředí továren i
sweatshopů v indické Agře. Právě zde se
vyrábí boty i pro český trh. Výstava na
stromech má rovněž doprovodný program, a to
promítání dokumentu Ve stínu Taj Mahalu. Pro
pedagogy a jejich studenty je připravena
vzdělávací lekce Naše boty. Najděte si na
www.vystavanastromech.cz nejbližší park, kde
se výstava koná, nebo ji sami zorganizujte.

Pro velký zájem otevíráme
druhý běh kurzu Kritické
myšlení a globální témata

Těší nás váš zájem o kurz Kritické myšlení a
globální témata. Otevíráme proto druhý běh
kurzu, ve kterém je ještě několik volných míst.
Kurz vám usnadní strukturování a plánování
výuky a přinese vám inspiraci jak podporovat
samostatnost a nezávislé myšlení studentů a
studentek. Co dalšího vám kurz může přinést
zjistíte v našem videu.  Podrobnosti s odkazem
na online přihlášku najdete tady.

hledat cestu ke zvyšování své globální
odpovědnosti), 17 aktivit pro 17 cílů
udržitelného rozvoje (seznamují s cíli
udržitelného rozvoje), publikaci Lidé v pohybu
(metodika pro práci s kontroverzními tématy) či
příručku Skautský dobrý skutek. Vše naleznete
na www.skautinazemi.cz.

KiK konečně odškodnil
propuštěné odboráře

Máme radost, že po našem zapojení se do
případu neoprávněně propuštěných odborářů
společnosti  KiK Textil v Pardubicích a
Vysokém Mýtě, byli tito zaměstnanci finančně
odškodněni a soudní spor skončil smírem.
Stalo se tak přibližně po roce a půl od jejich
propuštění ze zaměstnání. Podrobnosti případu
si můžete přečíst zde.

Oslavte s námi Světový den
důstojné práce a podpořte
fairtradové pěstitele a
pěstitelky

Světový den důstojné práce, který připadá na
7. října, si připomínáme nejen Výstavou na
stromech, ale i v našem Obchodě NaZemi.
Můžete si zde při této příležitosti koupit velká
balení čajů se slevou 10 % procent. Akce
potrvá do 13. října. Fairtradoví pěstitelé a
fairtradové pěstitelky dostávají za své produkty
spravedlivou výkupní cenu. Ta pokrývá náklady
na produkci a důstojný život celé rodiny.

https://www.nazemi.cz/cs/hm-slibila-dustojne-mzdy-slib-vsak-zatim-neplni
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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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