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Fairtrade Česko a Slovensko
Jsme národním zástupcem Fairtrade International pro Česko a Slovensko. Jsme platformou organizací občanské společnosti
zabývajících se etikou obchodu, globálním rozvojem, udržitelnou spotřebou, ochranou životního prostředí a lidských práv.
V Česku a na Slovensku máme roli garanta vysoké kvality a důvěryhodnosti ochranné známky FAIRTRADE.

Strategie Fairtrade Česko a Slovensko
Fairtrade Česko a Slovensko přijalo na valné hromadě v červnu 2016 novou strategii, která určuje další plány do roku 2020.
Tato strategie vychází ze strategického dokumentu Fairtrade International a vytyčuje si tyto čtyři hlavní cíle:
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ZLEPŠENÍ POSTAVENÍ DROBNÝCH ZEMĚDĚLCŮ A PRACOVNÍKŮ
V TZV. ROZVOJOVÝCH ZEMÍCH
BUDOVÁNÍ POPTÁVKY
V ČESKU A NA SLOVENSKU
SÍŤOVÁNÍ S PARTNERY
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NA NÁRODNÍ I GLOBÁLNÍ
ÚROVNI

VÍCE ZDE: www.fairtrade-cesko.cz/o-nas

Stoupající vliv neovlivnitelných faktorů

POSÍLENÍ POSITIVNÍHO DOPADU
POMOCÍ NOVÝCH SLUŽEB
A PROGRAMŮ

klesající vliv systému Fairtrade

standardy a certifikace

zlepšení obchodních podmínek,

odolné, životaschopné a inkluzivní

lepší příjem, živobytí a ekonomická

Naší vizí je společnost, ve které má

dodavatelských řetězců

lepší výkupní ceny pro fairtradové

podnikání drobných producentů

odolnost drobných producentů,

každý člověk možnost žít a pracovat

pracovníků a jejich rodin

za důstojných podmínek, a to

organizace
standardy a certifikace organizací

především svým zapojením do

rozvoj zemědělství, ochrana

drobných producentů a společností

zvýšený objem dostupných investic

životního prostředí, adaptace na

zlepšení genderové rovnováhy

takové ekonomiky, která je založena

zaměstnávajících zaměstnance

pro drobné zemědělce a pracovníky,

klimatické změny

a mezigenerační udržitelnosti ve

na etických principech a partnerství

venkovských komunitách

a která staví člověka na první místo.

jejich organizace a komunity
podpora malým zemědělcům,

důstojná odměna a pracovní
silnější, lépe organizované,

podmínky pro pracovníky, udržované

zlepšení environmentální

CÍLE FAIRTRADE

demokraticky řízené organizace

správnými obchodními praktikami

udržitelnosti a odolnosti ke

prosadit nastavení obchodu, které

drobných producentů

a snadnějším přístupem k investicím

klimatickým změnám

podpoří znevýhodněné skupiny

producentů a pracovníků,

lepší pracovní podmínky a svoboda

větší positivní dopad a výhody pro

důstojnost a silnější hlas pro drobné

s obchodníky a se spotřebiteli

sdružování a vyjednávání

drobné producenty, pracovníky na

producenty a pracovníky na místní,

posílit postavení organizací

pro pracovníky na plantážích

plantážích a v továrnách, a jejich

národní i globální úrovni

drobných zemědělců a pracovníků

a v továrnách

komunity

pracovníkům a jejich organizacím
budování a udržování fairtradových
trhů spolu s organizacemi

rozvoj sítí a partnerství

dodavatelů a zaměstnanců

na plantážích, v dolech
transparentnost, rovnoměrnější

kampaně a ovlivňování běžných
praktik a pravidel obchodu

FAIRTRADE
TEORIE
ZMĚNY

zvýšení znalostí a zvýšení kapacity

zvyšující se podíl obchodu za

distribuce rizik a benefitů

drobných producentů, pracovníků

fairtradových podmínek

v dodavatelských řetězcích

široká koalice subjektů (včetně

férovost a udržitelnost pevně

větší sdílení a spolupráce uvnitř

producentů, pracovníků, obchodníků

zakořeněná v obchodních

i mimo systém fair trade s ohledem

a spotřebitelů) pohánějící změny ve

praktikách, v politice

na společné cíle

způsobu a struktuře mezinárodního

a v společenských normách výroby

obchodování

a spotřeby

k důstojnému a udržitelnému

rozšíření hodnot a principů

zvýšené sebevědomí, sebeúcta,

mezinárodnímu obchodu mezi

fairtradového obchodu do běžných

kontrola a možnost volby

spotřebiteli, obchodníky a politiky

obchodních pravidel a zvyklostí

producentů a pracovníků

a jejich organizací

vytvořit podmínky pro důstojné
a udržitelné živobytí

zvýšení povědomí a posílení závazku

i politického jednání
větší vliv a lepší status drobných
producentů a pracovníků
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a v továrnách
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Naše aktivity v letech 2015-2016
#fandimefairtrade: rozjeli jsme projekt na podporu obchodníků, kteří prodávají fairtradové
výrobky
Miniveletrh fairtradových produktů: uspořádali jsme první miniveletrh fairtradových
produktů v České republice, kterého se zúčastnilo 14 největších dodavatelů a prodejců
výrobků s certifikací Fairtrade

FANDÍME
FAIRTRADE
www.fairtrade-cesko.cz

Katalog TASTE: vydali jsme historicky první číslo katalogu, který obsahuje průřez sortimentem
se známkou FAIRTRADE v Česku
Týden pro fair trade: podpořili jsme Světový den pro fair trade formou facebookových akcí, během kterých fanoušci získali
řadu odměn v podobě fairtradových produktů od 14 firem
Média: vydali jsme 11 tiskových zpráv a uspořádali tiskovou konferenci o novinkách na trhu a s přehledem prodejů
za předchozí rok
Fairtradová města, školy, církve: od června 2015 do června 2016 splnilo kritéria pro udělení titulu celkem sedm škol.
Celkově máme nyní v České republice 20 Fairtradových škol.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Rada Fairtrade ČS
Předseda: Jiří Hejkrlík, Česká zemědělská univerzita v Praze
Členka rady: Veronika Bačová, Ekumenická Akademie, z.s.
Člen rady: Jiří Remr, FSV UK, INESAN
Člen rady: Petr Mareš, NaZemi, z. s.

Zaměstnankyně
Hana Chorváthová, výkonná ředitelka
Gabriela Kozlová, vedoucí oddělení marketingu a obchodu
Věra Rohanová, vedoucí oddělení PR a médií
Michaela Nová (na rodičovské dovolené)

Pozorovatelé
BeFair na ČZU
Lenka Dobiáš Černá, M.A.

Členové

Arcidiecézní charita Praha
ARPOK, o.p.s.
Ekumenická akademie, z.s.
CEEV Živica
Nadácia Integra
NaZemi, z. s.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

FINANČNÍ Zpráva
VÝSLEDOVKA (v Kč)

NÁKLADY

2015

77

Služby

571

Osobní náklady

1 294

Ostatní náklady

56
3

31.12.2015

K prvnímu
dni účetního
období:

K poslednímu
dni účetního
období:

187

1018

-

0

Krátkodobý
majetek

187

1018

187

1018

2 001

Nákupy

Poskytnuté příspěvky

ROZVAHA (v Kč)

AKTIVA
Dlouhodobý
majetek

VÝNOSY

2 322

PASIVA

Tržby z prodeje služeb

1 223

Vlastní zdroje

-37

284

Přijaté příspěvky

1 099

Cizí zdroje

224

734

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

321
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KONTAKTNÍ ÚDAJE
Fairtrade Česko a Slovensko, z.s.
Vinohradská 1246/55
120 00 Praha 2
Tel.: +420 734 336 592
E-mail: info@fairtrade-cesko.cz
www.fairtrade-cesko.cz
IČ: 71 22 66 72
Jsme registrováni u Městského soudu v Praze
pod spisovou značkou L63801
Peněžní ústav: Fio banka
V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
č. ú. 2900792145/2010

Děkujeme všem organizacím, našim členům, dobrovolnicím a dobrovolníkům za jejich
podporu.
Zvláštní poděkování patří Fairtrade Austria, Fairtrade International, České rozvojové
agentuře, Visegrad fund

