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Úvodní slovo
Milí přátelé,
Yimam Beye Taraki je pěstitel ze severu Etiopie, který ještě donedávna
klidně obhospodařoval půdu. Pěstoval kukuřici, proso, kávu a mango.
O farmu se staral nejlépe, jak uměl, a vypěstované plodiny vždy zajistily
živobytí pro celou jeho rodinu. Nyní je odkázán na pomoc jiných a neví, co
ho v budoucnu čeká.

covid-19, výkyvy srážek, nižší úroda, degradace půdy, roje dravých
sarančat, nedostatek vody nebo povodně, někde i vojenské konflikty postavily nejchudší obyvatele světa do první linie dnešních krizí.
Mají příliš omezené možnosti zabezpečit své zdraví či živobytí
a adaptovat se na změny.

Tragédie pandemie koronaviru a také klimatická krize, kterou si procházíme, nás sbližuje i s pěstiteli globálního Jihu. Tyto krize neznají hranice,
a přestože si v „home office“ podmínkách dokážeme život pěstitelů jen
těžko představit, jsme ohroženi stejnými nepřáteli.

Bez ohledu na to, kde jsme a co děláme, můžeme být součástí změny k udržitelnosti, ke spravedlnosti a lepší budoucnosti. Buďme
fair a pokusme se zvládnout i svou vlastní roli v příběhu dneška,
který s námi žije i Yimam v Etiopii. Tam někde je odpověď na otázku, jaký život budou žít naše děti za 30 let.

Uvědomění si blízkosti, propojenosti a závislosti našich odlišných světů
je pro nás příležitostí více si porozumět a nabízí nám prostor na nové nápady a dobrá řešení. Ačkoli je dialog bezpochyby správné východisko, od
kterého potřebujeme začít, je mezi našimi životy ještě jeden velký rozpor
- stále více žijeme na úkor lidí v chudých zemích světa.
„Earth Overshoot Day“, nebo také Den zúčtování, je dnem, kdy začínáme
spotřebovávat více zdrojů, než dokáže naše planeta za rok vygenerovat.
V roce 2021 byl tímto dnem pro Slovensko 13. květen a pro Česko už 17. duben. V našich zemích se toto datum stále více posouvá k začátku roku. Žijeme v neudržitelné nadspotřebě. Na úkor budoucích generací, na úkor lidí
v chudých zemích světa včetně pěstitelů, pro které si přejeme lepší život.

Martin Simon
Předseda Rady Fairtrade Česko a Slovensko

Dnes náš způsob života nejvíce doléhá na pěstitele ze zemí Afriky, Asie
a Latinské Ameriky, odkázané na zemědělství, kteří se již nyní nemohou
v důsledku klimatických problémů spolehnout na způsob pěstování, na
jaký byli zvyklí.
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„Když udeřila pandemie, hodně nás to zasáhlo.
Přestali jsme vyvážet květiny, protože byly zrušené
lety. Já sama jsem zůstala doma tři měsíce. Výbor
pro fairtradový příplatek reagoval velmi rychle:
všech 373 pracovníků dostalo kupóny na nákup
mouky, kuchyňského oleje, cukru, rýže a dalšího
základního zboží. Když mi zavolali, že si můžu
pro kupón přijít, byla jsem moc ráda. Mohla jsem
nakoupit pro sebe a pro rodinu. Když jsem přišla
domů, mé děti byly nesmírně šťastné. Organizace
Fairtrade mi opravdu pomohla.“
Dorcas Naboke,
pěstitelka fairtradových
růží z Keni

Kdo jsme
Fairtrade Česko a Slovensko, z.s., je platformou organizací občanské
společnosti, které se zabývají etikou obchodu, globálním rozvojem, udržitelnou spotřebou, ochranou životního prostředí a lidských práv. Naší
vizí je udržitelně fungující společnost, v níž má každý člověk možnost
žít a pracovat za důstojných podmínek, a to díky zapojení do ekonomiky
založené na etických principech a partnerství, která na první místo staví
zájmy člověka a planety.
Již od roku 2004 pracujeme na zvyšování informovanosti o principech
a smyslu systému Fairtrade. V České republice a na Slovensku zastupujeme globální organizaci Fairtrade International, jsme garantem vysoké
kvality a důvěryhodnosti ochranné známky FAIRTRADE.
Monitorujeme český a slovenský trh s fairtradovými výrobky a podporou
uvědomělé spotřeby napomáháme k tomu, aby se fairtradové výrobky
v co nejvyšší míře dostávaly do obchodní sítě v ČR a v SR. Vedle spolupráce
s obchodníky působíme také na širokou veřejnost, a to prostřednictvím
aktivit, které organizujeme či na kterých se podílíme, jako jsou kampaně
Fairtradová města, Fairtradové školy, Fandíme Fairtrade nebo happening
Férová snídaně.

Více na www.fairtrade.cz
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Systém Fairtrade
a známka Fairtrade
Známka FAIRTRADE označuje výrobky, které splňují sociální, ekonomické
a environmentální standardy nastavené mezinárodní organizací Fairtrade
International. Zákazníky informuje o tom, že pěstitelé dostali za svou práci
spravedlivou a stabilní výkupní cenu, která pokrývá náklady na udržitelné
pěstování. Kromě spravedlivé výkupní ceny dostávají pěstitelé zapojení do
systému Fairtrade ještě fairtradový příplatek, který mohou použít k investicím do rozvoje svých farem a svých komunit, a to na základě demokratického rozhodování členů komunity. Nákupem výrobků s označením FAIRTRADE tak zákazníci přispívají ke zlepšování životních podmínek drobných
pěstitelů v zemích globálního Jihu.

„Práce organizace Fairtrade je zapotřebí více
než kdy jindy. S ohledem na dopady pandemie
covid-19 – spolu s rychle rostoucími dopady
změny klimatu – je ochrana důstojných příjmů
pěstitelů po celém světě zásadním posláním.”
Lynette Thorstensen,
předsedkyně představenstva
Fairtrade International

Vytvořením a kontrolou dodržování výše zmíněných standardů Fairtrade
usiluje o pozitivní změnu v pěti klíčových oblastech: práva zaměstnanců,
klimatická změna, ochrana dětí a znevýhodněných dospělých, genderová
rovnoprávnost a důstojný příjem.

Více na www.fairtrade.cz/znamka
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Co děláme

– přehled aktivit za rok 2020

Poprvé jsme souběžně čtrnáct dní na konci
prosince 2019 a začátku ledna 2020 realizovali kampaň na více než devadesáti citylight nosičích v Praze. Zároveň náš sponzorovaný příspěvek se stejným vizuálem na
sociálních sítích zaznamenal 70 000 zobrazení a 38 000 zhlédnutí.
Od března jsme sledovali situaci pěstitelů
kávy, květin a dalších plodin na globálním
Jihu během pandemie covid-19 a informovali o ní české a slovenské čtenáře a podporovatele. Vytvořili jsme speciální podsekci
covid -19 na našich webových stránkách
a aktuální vývoj popisujeme také na sociálních sítích. Najdete zde i konkrétní příklady
pomoci Fairtrade International, na které se
vedle donorů podílely i národní fairtradové
organizace a kam jsme přispěli i my, tedy
i čeští a slovenští spotřebitelé.
V květnu jsme koordinovali happening na
podporu lokálních a fairtradových pěstitelů:
Férovou snídani. Účastníci akce na 170 místech v ČR a na Slovensku podpořili místní
a fairtradové pěstitele a připomněli si tak
Světový den pro fair trade. Tento ročník měl
kvůli pandemii zcela novou podobu. Nejed-
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nalo se o obvyklý komunitní piknik za pěstitele. Férově se snídalo doma a zapojily
se poprvé i domácnosti v Trenčíně, Lučenci
a dalších místech na Slovensku.
V červnu se konala online valná hromada
Fairtrade Česko a Slovensko, na které jsme
především představili návrh strategie organizace pro roky 2021-2025 a se členy jsme
diskutovali obsah jednotlivých strategických oblastí.
kampaň Fandíme Fairtrade

Všechno má svou cenu. Nakupujte Fairtrade.
To byl název naší reklamní kampaně, kterou jsme se prezentovali od prosince 2019
do února 2020 v tištěných médiích i v online
prostředí. Představili jsme se v českých tištěných magazínech Glanc, Gurmet, Kondice,
na Slovensku pak v obdobných titulech Eva,
GEO a Dobré jedlo.

V červnu jsme si nechali opět po roce od
společnosti Median zpracovat průzkum,
v němž jsme zjišťovali znalost certifikace Fairtrade a známky FAIRTRADE. Pokud
jde o povědomí o známce FAIRTRADE, podle
průzkumu z roku 2020 ji zná 58 % českých
spotřebitelů, 35 % respondentů uvedlo, že
přesně ví, co toto označení znamená. Jednalo se o třetí nejčastěji spontánně uváděné označení informující o původu zboží
nebo zaručující naplnění určitých podmínek
při výrobě (vyšší znalost zaznamenala jen
označení KLASA a Bio).
V červnu a v červenci jsme komunikačně podpořili první prodeje řezaných květin s certifikací Fairtrade v českých obchodních řetězcích, a to nejprve zařazení do aktuální nabídky
řetězce Lidl a následně do stálého sortimentu
řetězce Kaufland.*
* Ke dni zveřejnění výroční zprávy máme k dispozici i čís-

la průzkumu za rok 2021 a tam znalost certifikace Fairtrade
prokázalo 63 % českých spotřebitelů. Přesně ví, co označení
znamená 35 % respondentů. Označení Klasa, Bio a Český výrobek jsou nejčastěji spontánně uváděné označení informující
o původu zboží před známkou FAIRTRADE.
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V polovině srpna proběhla na pobočkách
Tchiba v ČR i na Slovensku kampaň Fandíme Fairtrade, která upozorňuje na problémy spojené s pěstováním kávy. Návštěvníci
kaváren, které se do kampaně zapojily, se
mohli seznámit s informačními materiály
o problematice Fairtrade a získat propagační předměty, jako jsou samolepky nebo placky s logem FAIRTRADE.
Na začátku září se obec Otnice na Vyškovsku stala třináctým místem v České republice, které obdrželo titul Fairtradová obec.
Ocenění bylo předáno zástupcům obce 1. září
na slavnostním ceremoniálu v nově otevřené knihovně v Otnicích, která je zároveň novým centrem pro komunitní setkávání.
V září se uskutečnil Festival Evolution, který
je zaměřený na zdravý životní styl a udržitelnou spotřebu, a s ním i náš Miniveletrh fairtradových výrobků. Jako novinku na českém
trhu jsme zde představili fairtradové růže.
Na Mezinárodní den kávy na začátku října
jsme uveřejnili náš animovaný spot Fairtrade a klimatická změna. Spot upozorňuje
na to, že Fairtrade má nejen sociální a etický
rozměr, ale je také součástí boje proti změnám klimatu.

4
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V říjnu byl oceněn dokumentární snímek
Ve stínu kakaovníku z dílny Fairtrade Česko
a Slovensko na 36. Mezinárodním filmovém
festivalu Agrofilm ve slovenské Nitře. Film
získal cenu Osiris FAO, kterou uděluje Organizace pro výživu a zemědělství při OSN za
nejlepší zpracování mezinárodního tématu.
Dokument natočili Stanislav Komínek z Fairtrade Česko a Slovensko a Lukáš Matěna
v západoafrickém Pobřeží slonoviny. Zdokumentovali podmínky pěstování kakaa.
Od října jsme také spustili kampaň Moje férová volba, která podpořila povědomí slovenské a české veřejnosti o systému certifikace Fairtrade a hodnotách, jež reprezentuje.
Tvářemi kampaně se stali herečka Zuzana
Kronerová a cestovatel a spisovatel Ladislav
Zibura, kteří ve videoklipech a v obrazových
materiálech představili hlavní podstatu Fairtrade: to, že systém podporuje farmáře z Latinské Ameriky, Afriky a Asie, že jim dává možnost uživit se za důstojných podmínek vlastní
prací a pomáhá jim rozvíjet jejich podnikání.
Představili jsme je na vizuálech v českých tištěných magazínech Apetit, Mariannne a Nový
prostor, na Slovensku pak v obdobných titulech Eva, GEO a Dobré jedlo.

kampaň Moje férová volba

V polovině srpna proběhla na pobočkách
Tchiba v ČR i na Slovensku kampaň Fandíme Fairtrade, která upozorňuje na problémy spojené s pěstováním kávy. Návštěvníci
kaváren, které se do kampaně zapojily, se
mohli seznámit s informačními materiály
o problematice Fairtrade a získat propagační předměty, jako jsou samolepky nebo placky s logem FAIRTRADE.

Souběžně jsme v říjnu a listopadu realizovali kampaň na více než 400 citylight a LCD
nosičích v Praze, Bratislavě a v různých regionech ČR. Kampaň probíhala také velmi
aktivně v online prostředí, kde napříč sociálními sítěmi a webovými stránkami měla
celkem více než 7,5 milionů zobrazení. Video
s Ladislavem Ziburou na YouTube vidělo například 460 000 lidí, se Zuzanou Kronerovou
240 000 lidí. Celkově na českém a slovenském
YouTube kanálu videa ke kampani zaznamenala přes milion a půl zobrazení, jednotlivé bannery přes 2 miliony a téměř 4 miliony
zobrazení na Facebooku a Instagramu.
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V říjnu se také sešla mimořádná valná
hromada, která odhlasovala doplněnou
strategii organizace pro roky 2021-2025,
a v prosinci jsme ji pak následně představili
na webových stránkách. Strategie zahrnuje kromě vize, poslání a hodnot organizace
také naše cíle pro nadcházející pětileté období. Celým dokumentem se prolíná naše
poslání posilovat postavení pěstitelů
a pracovníků ze zemí globálního Jihu tím,
že podporujeme a propagujeme etické obchodování, a to ve spolupráci s obchodníky
a dalšími firmami, se státní správou a samosprávou a s občanským sektorem.
Ve spolupráci s odbornicemi na globální
vzdělávání jsme sestavili nový materiál,
který pomáhá lidem pořádat veřejné informační akce. Díky materiálu mohou organizátoři při plánování akcí přemýšlet nejen o samotném tématu akce a dopadu, ale
i o hodnotovém rámci, který svou akcí člověk
často nevědomky komunikuje navenek.

na zásadní témata a materiály globálního
vzdělávání. V tuto chvíli je zde k dispozici
7 vzdělávacích lekcí, např. Záhada levných
banánů, Cena kakaa a další.
V průběhu roku 2020 jsme pokračovali v koordinaci kampaně Fairtradová města a Fairtradové školy, do které je nyní zapojeno přes
60 měst a škol v České republice. Kritéria
nutná pro oficiální udělení titulu Fairtradové
město/Fairtradová škola splnila v roce 2020
obec Otnice na Vyškovsku.
Zvýšil se rovněž počet nově certifikovaných
firem a licenčních partnerů. Na konci roku je
v Česku celkem 18 firem s platnou certifikací Fairtrade, na Slovensku je to 5 firem.
Mezi licenční partnery prodávající fairtradové produkty pod vlastní značkou přibyly
společnosti POEX, která využívá program
FSI pro kakao (oříšky v čokoládě), VETTER
v rámci programu FSI pro kakao (čokoládové
tyčinky a pralinky), JFK DISTRIBUTION produkující výrobky z fairtradové bavlny a pražírna kávy ROASTER BROTHERS.

Fairtradová města a Fairtradové školy

Celkově jsme na kampaň zaznamenali velmi
pozitivní ohlasy od široké veřejnosti.

Listopadovou Národní fairtradovou konferenci jsme kvůli epidemiologické situaci
zrušili a místo konference jsme pro zapojené lidi z kampaně Fairtradová města a školy
připravili online webinář. Přes platformu
Zoom se připojilo přes 70 lidí. Kromě diskuse a představení novinek ve světě Fairtrade
jsme také upozornili na nové vzdělávací lekce a manuál pro organizování veřejných akcí.
Ve Fairtrade Česko a Slovensko je pro nás
důležité přispívat k pochopení našeho vztahu k ostatním lidem a místům ve světě. Na
naší nové podstránce www.fairtrade.cz/
vzdelavani se proto od prosince věnujeme globálnímu vzdělávání. Je zde možné si
stáhnout naše vzdělávací lekce a získat tipy
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Obchod s fairtradovými
výrobky v ČR a SR
Z primárních surovin, z nichž se fairtradové výrobky vyrábějí, jsou pro český a slovenský trh z pohledu objemů nadá-

Celková výše fairtradového příplatku, kterou díky prodejům v ČR a SR pěstitelé z globálního Jihu získali, za rok 2020
činí 39 995 228 Kč. (Pro srovnání, o rok dříve se jednalo o 27 542 840 Kč, meziroční nárůst tak činí 45 %). Největší
měrou se na něm přitom podílely fairtradové kakao a fairtradová káva.
Pokud by veškerá kávová zrna byla upražena a použita pro přípravu espressa (7 g mleté pražené kávy), vypili by Češi
a Slováci v roce 2020 celkem 149 milionů šálků fairtradové kávy (o rok dříve to bylo 130 milionů šálků).

le nejvýznamnější kakao, káva, nově pak banány a bavlna.
Pokud jde objem, byla až do roku 2016 nejprodávanější fairtradovou surovinou v ČR a SR káva. V roce 2017 ji co do
množství primární suroviny (kakaových bobů) překonalo kakao, které bylo nejprodávanější fairtradovou surovinou
u nás i v roce 2020. Důvodem je pravděpodobně skutečnost, že v rámci systému Fairtrade začaly fungovat programy
pro vybrané suroviny, které umožňují zpracovatelům použít fairtradové suroviny i do kompozitních výrobků, tedy do

Přehled množství primárních surovin, z nichž byly vyrobeny
fairtradové výrobky pro český a slovenský trh.*

takových, v nichž ostatní suroviny fairtradové nejsou; takovéto výrobky nejsou označeny známkou FAIRTRADE, ale

*Tabulka nezahrnuje vyčerpávající výčet všech primárních surovin, z nichž byly vyrobeny fairtradové výrobky

logem programu pro konkrétní surovinu. Cílem tohoto opatření bylo usnadnit zpracovatelům využívání fairtrado-

prodané na našem trhu.

vých surovin a zvýšit tak šanci pěstitelů prodat svou produkci za podmínek Fairtrade. Právě kakao je přitom častou
složkou kompozitních produktů (sušenky, snídaňové cereálie apod.)
Třetím nejvýznamnějším fairtradovým produktem co do hmotnosti primární suroviny jsou nově banány, které se

400 000 kg

350 000 kg

Přehled množství primárních surovin, z nichž byly vyrobeny fairtradové výrobky pro český a slovenský trh, včetně
nárůstu jejich množství oproti roku 2019, najdete v tabulce níže. Tabulka vyčísluje také takzvaný fairtradový příplatek,
který družstva pěstitelů získala v roce 2020 z každé z uvedených surovin díky prodejům fairtradových výrobků na

4 044 801

2 886 486

u nás, podobně jako fairtradové květiny, dosud prodávaly pouze sporadicky.

300 000 kg

českém a slovenském trhu.

Celková výše fairtradového příplatku
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748 160 kusů

+ 0,5 %
115 598

115 024

+ 42 %
326 714

0
2020
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Řezané
růže

39 995 228,– Kč

2019

Cukrová
třtina

Kávová zrna

Bavlna

0 kg

Banány

13 984 835,– Kč

229 698

50 000 kg

+ 37 000 %

286 890,– Kč

Řezané růže

508 399

100 000 kg

Cukrová třtina

1 376

164 319,– Kč

+ 40 %

150 000 kg

Bavlna

1 383 865

1 130 734,– Kč

Kakaové
boby

Kakaové boby

200 000 kg

+ 15 %

23 689 038,– Kč

638 105,– Kč

Banány

Kávová
zrna

Fairtradový příplatek za rok 2020

1 200 583

250 000 kg
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„Je naší odpovědností dlouhodobě rozšiřovat
počet produktů, u kterých je deklarován
jejich celospolečenský či environmentální
přesah. Fairtradové produkty jsou pro nás
garancí spravedlivé odměny, důstojných
životních podmínek a rozvoje komunit
v místech, kde se vyrábí.“

Finanční zpráva

– za rok 2020 (v tisících Kč)
Celkové náklady: 8 501
5 795
Nákupy a služby

2 100
Osobní náklady

139
Ostatní náklady

Ivan Holub,
koordinátor udržitelného rozvoje BILLA,
spol. s. r. o. / Rewe Group.

287
Poskytnuté příspěvky

149
Daň z příjmu

32
Odpisy

Celkové výnosy: 9 450
8 959

473

Tržby z prodeje
služeb*

Přijaté příspěvky

18

Ostatní výnosy

*Položka tržby z prodeje
služeb je tvořena příjmy
z licenčních poplatků.

Výsledek hospodaření: 949
16
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Národní fairtradové
organizace

Země fairtradových
pěstitelů

Nejdůležitější země původu produktů:

18

Země fairtradových
pěstitelů s marketingovou
organizací

Fairtradový svět

Káva

Květiny

Kolumbie
Honduras
Peru

Etiopie
Ekvádor
Keňa

Banány

Bavlna

Peru
Dominikánská republika
Ekvádor

Indie
Tádžikistán
Kyrgyzstán

Kakao

Čaj

1,7 milionu

1822

88% pěstitelů

Pobřeží slonoviny
Ghana
Peru

Indie
Jižní Afrika
Srí Lanka

pěstitelů a pracovníků je zapojených do
fairtrade

fairtradových
pěstitelských
organizací
v 72 zemích

jsou drobní farmáři
12% nájemní pracující

Cukrová
třtina
Mauricius
Malawi
Paraguay

Fairtrade
Fairtrade Česko
Česko aa Slovensko
Slovensko || Výroční
Výroční zpráva
zpráva 2020
2020

Fairtrade je alternativní přístup k běžnému
obchodu. Je založený na partnerství mezi pěstiteli,
obchodníky a spotřebiteli za účelem zlepšení
životních podmínek výrobců.

Fairtrade
Fairtrade Česko
Česko aa Slovensko
Slovensko || Výroční
Výroční zpráva
zpráva 2020
2020
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„Podpoře fair trade se v Lísce věnujeme od
samého počátku. Znamená pro nás konkrétní
naplňování principů udržitelného rozvoje.
Zodpovědné nakupování mohou ovlivnit
malí i velcí. Je důležité vědět, kdo a za jakých
podmínek pro nás pěstuje a zpracovává
potraviny či vyrábí věci. Vzdělávání ve
školách, osvěta a informování veřejnosti,
Férový obchůdek i Férová kavárna jsou tak
každodenní součástí programů Lísky ve městě
Vsetín i ve Zlínském kraji.“
Iva Koutná,
projektová manažerka LÍSKA, z. s.

Členové Fairtrade Česko a Slovensko
Arcidiecézní charita Praha
Arcidiecézní charita Praha poskytuje řadu sociálních služeb v pražské
arcidiecézi a pomoc směřuje i k těm nejpotřebnějším v rozvojových zemích.
www.praha.charita.cz

ARPOK, o. p. s.
Vzdělávací nezisková organizace ARPOK, o. p. s., přináší do škol globální
rozvojové vzdělávání, pomáhá učitelům s výukou aktuálních témat dneška.
www.arpok.cz

Centrum environmentálnej
a etickej výchovy Živica o. s.
CEEV Živica o. s. poskytuje vzdělávací programy zaměřené
na environmentální a globální výchovu pro všechny druhy škol.
www.zivica.sk

Ekumenická akademie, z. s.
Ekumenická akademie, z. s., se zabývá vzděláváním dospělých
se zaměřením na otázky kultury, politiky, vztahů církve a společnosti,
sociální spravedlnosti a udržitelného rozvoje.
www. ekumakad.cz/cz/o-nas

Nadácia Integra
Posláním Nadace Integra je vytváření příležitostí pro důstojný
život znevýhodněných lidí prostřednictvím vzdělávání, umožnění
přístupu na trh a investic.
www.integra.sk

Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
Jihočeská univerzita je centrem vzdělání, výzkumu a vědy jižních Čech.
Nabízí přes 200 bakalářských, magisterských a doktorských oborů
na 8 fakultách. www.jcu.cz

LÍSKA, z. s.
LÍSKA, z. s. je regionálním sdružením osobností a organizací zaměřených
na ekologickou/environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu
na území Zlínského kraje.
www.liska-evvo.cz

NaZemi, z. s.
Nevládní nezisková organizace NaZemi, z. s. prosazuje globální rozvojové
vzdělávání do škol i mimo ně a zasazuje se o zodpovědnost firem v oblasti
jejich dodavatelského řetězce.
www.nazemi.cz
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„Účastníci Férové snídaně vyjádřili zájem
o místní pěstitele a pěstitele ze zemí Afriky,
Asie a Latinské Ameriky a připomněli
si Světový den pro fair trade. Den, kdy
máme každoročně druhou sobotu v květnu
příležitost si uvědomit, že jídlo na našem stole
a čaj nebo káva pochází od farmářů, kteří
velmi tvrdě pracují, aby je pro nás vypěstovali,
a často nedostávají spravedlivě zaplaceno.
Nyní jsou navíc zasaženi koronavirovou
pandemií a klimatickou změnou.“
Stanislav Komínek
Fairtrade Česko a Slovensko

Pozorovatelé Fairtrade
Česko a Slovensko
BeFair na ČZU
BeFair je studentská organizace při České zemědělské univerzitě, jejímž
cílem je jít příkladem ve společensky uvědomělém chování a podporovat
informovanost veřejnosti o rozvojové problematice.
www.facebook.com/BeFairCZU

Lenka Dobiáš Černá, M.A.
Působí jako nezávislá konzultantka a lektorka. Specializuje se na marketing,
partnerství neziskového a komerčního sektoru a fundraising.
www.marketingfordevelopment.com

Přehled dárců v roce 2020
Visegrádský fond

Evropská unie (projekt Trade Fair Live Fair)

Všem dárcům za jejich příspěvek děkujeme. Za podporu děkujeme také všem
členským organizacím, dobrovolnicím a dobrovolníkům.

22

Fairtrade
Fairtrade Česko
Česko aa Slovensko
Slovensko || Výroční
Výroční zpráva
zpráva 2020
2020

Fairtrade Česko a Slovensko | Výroční zpráva 2020

23

Organizační
struktura
Rada Fairtrade
Česko a Slovensko

Kontakt
Fairtrade Česko a Slovensko, z. s.
Sídlo a poštovní adresa:
Botičská 1936/4, 128 00 Praha 2
IČ: 71 22 66 72

Martin Simon, Nadácia Integra, předseda Rady

info@fairtrade.cz

Jiří Hejkrlík, Česká zemědělská univerzita v Praze

www.fairtrade.cz

Daniela Honigmann, Ekumenická akademie, z. s.
Viktorie Tenzerová, Na mysli, z. s.

Zaměstnanci
a zaměstnankyně

Autoři fotografií:
Stanislav Komínek
Petr Zewlakk Vrabec
Laura Partl
archiv Fairtrade International

Hana Malíková, výkonná ředitelka
Lenka Dvořáková, koordinátorka kampaně

Jsme registrováni u Městského soudu v Praze

Fairtradová města

pod spisovou značkou L63801

Stanislav Komínek, vedoucí kampaní
a dokumentarista

Peněžní ústav:

Eliška Kratochvílová, koordinátorka sociálních médií

Fio banka

Michaela Nová, licenční řízení

V Celnici 1028/10, 117 21

Externisté

Praha 1
č. ú. 2900792145/2010
(transparentní účet).

Tomáš Bílý, vedoucí financí a správy
Gabriela Kozlová, vedoucí obchodu a marketingu
Lukáš Novák, PR a média
Kateřina Šimonová, PR a média
Lukáš Bulko, osvětové aktivity na Slovensku
Kristina Hajníková, obchod a marketing na Slovensku
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