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Kapitola 5:

Zdieľaná ekonómia

Etická spotreba v európskom vzdelávaní (Ethical Consumerism in European Education –ECEE)
je združenie európskych partnerov, ktorí majú spoločný záujem o etickú spotrebu a Spravodlivý
obchod. Dva základné ciele tohoto projektu tkveli vo vytvorení a podpore siete tých organizácií,
ktoré pracujú v tejto oblasti. Táto metodická príručka vznikla vďaka zapojeniu a aktivite
študujúcich a školiteľov do výskumu a celého tvorivého procesu. Tento projekt bol finančne
podporený Európskou úniou v rámci Programu celoživotného učenia v podprograme Grundtvig.
Cieľom tejto metodickej príručky je podpora udržateľného života založeného na etických
hodnotách prostredníctvom motivácie zmien postojov u jednotlivcov, rodín a komunít. Je určená
predovšetkým pre neziskové organizácie, aktivistov, sociálne organizácie, učiteľov a trénerov.
Metodická príručka ponúka príklady dobrej praxe zo šiestich európskych krajín, určené pre
neformálne ako aj formálne vzdelávanie. Uvedomujeme si neustálu potrebu zvyšovať povedomie
o zodpovednej spotrebe. Táto príručka by mala slúžiť ako podpora pre ľudí, ktorí sa chcú
vo svojich komunitách aktívne angažovať v rámci tejto problematiky.
Príručka, ktorú ste práve otvorili, obsahuje aktivity, kampane, podklady pre semináre a iné užitočné
nástroje, ktoré podporujú kritické myslenie, argumentáciu a hľadanie eticky a environmentálne
vhodných riešení v našom každodennom živote.
Budeme radi, ak lektori prispôsobia tento materiál svojim potrebám a potrebám skupiny, s ktorou
pracujú. Rovnako ak svojimi vedomosťami a tvorivosťou prispejú k zdokonaleniu aktivít v tejto
príručke. O daných témach existuje veľké množstvo informácií a tak by sme radi povzbudili
lektorov aby sa dozvedeli viac pred tým, ako začnú tieto témy otvárať so študentami, či účastníkmi
stretnutí.

O autoroch príručky
Táto príručka je spoločnou prácou pracovníkov a účastníkov vzdelávania nasledujúcich
organizácií, pracujúcich v oblasti Etickej spotreby a Spravodlivého obchodu:
The Waterproof One World Centre (WOWC) je nezisková organizácia zameraná na rozvojové
a medzikultúrne vzdelávanie. Jej misia je pracovať s lokálnymi, regionálnymi a medzinárodnými
skupinami, vzdelávať a podnecovať ľudí, aby sa angažovali v lokálnych aj globálnych problémoch
sociálnej spravodlivosti a ľudskej dôstojnosti. Centrum organizuje aktivity, projekty a semináre
pre prostredie formálneho aj neformálneho vzdelávania. V celej svojej práci zdôrazňujeme
globálnu vzájomnú závislosť a lokálnu/ globálnu prepojenosť.
Kontaktná osoba: Mrs. Lucy Whittle, lucy@waterfordoneworldcentre.com
Viac informácií nájdete na: www.waterfordoneworldcentre.com
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The Polish Fair Trade Association (PFTA) je nezisková mimovládna organizácia, občianske
združenie, priekopník v hnutí Spravodlivého obchodu v Poľsku, prvý a najväčší poľský distribútor
a maloobchod Fair Trade potravín, prvá a zatiaľ jediná certifikovaná Fair Trade organizácia
v Poľsku. Asociácia vznikla v roku 2003 vďaka hŕstke nadšencov spravodlivého obchodu, ktorí
chceli dosiahnuť väčšiu rovnováhu a spravodlivosť v socioekonomických vzťahoch medzi
globálnym Juhom a globálnym Severom tým, že podporovali Spravodlivý obchod a zodpovednú,
etickú spotrebu. Základné ciele asociácie sú nasledovné:
• podporiť chudobných v krajinách globálneho Juhu;
• podporiť koncept ľudských práv;
• rozšíriť myšlienku Spravodlivého obchodu;
• podieľať sa na ochrane životného prostredia.
Od začiatku svojej existencie naše aktivity pozostávajú z globálneho vzdelávania a vzdelávania
v oblasti Spravodlivého obchodu, početných workshopov, seminárov a vzdelávacích akcií, ktoré
každoročne organizujeme. Väčšinu aktivít vedú dobrovoľníci.
Poľská Fair Trade Asociácia je organizátorom poľských kampaní Fair Trade mestá, školy,
univerzity, neziskové organizácie, pracoviská, kostoly atď.
Taktiež pracujeme na medzinárodnej úrovni. Náš zástupca je členom medzinárodnej skupiny
koordinátorov kampane Fair Trade mestá a zastáva tiež funkciu tajomníka rady WFTO.
Kontaktná osoba: Mr. Wojciech Zięba, w.zieba@sprawiedliwyhandel.pl
Viac informácií nájdete na: www.sprawiedliwyhandel.pl

The Peace Action, Training and Research Institute of Romania (PATRIR) je mimovládna
organizácia sídliaca v Cluj-Napoca, v Rumunsku. Zameriava sa na propagáciu princípov
nenásilia, transformácie konfliktov a ľudských práv. Poskytuje informácie, zvyšuje povedomie
a poskytuje sociálnu, politickú a ekonomickú analýzu zameranú na riešenia. Vo svojej snahe
o podporu lokálnych spoločenstiev v ich rozvoji a riešení každodenných problémov, stavia
inštitút svoje aktivity na štyroch základoch pilieroch - akcia, tréning, výskum a zvyšovanie
povedomia.
Kontaktná osoba: Ms Adela Militaru, adela.militaru@gmail.com
Viac informácii nájdete na: www.patrir.ro
NaZemi je mimovládna organizácia so sídlom v Brne, v Českej Republike. NaZemi sa snaží
integrovať globálne vzdelávanie do českého vzdelávacieho systému, vyzýva ku korporátnej
sociálnej zodpovednosti v sieti dodávateľov a propaguje spravodlivý obchod ako efektívny
spôsob podpory farmárov a pestovateľov v krajinách globálneho Juhu.
Kontaktná osoba: Ms Kristýna Hrubanová, kristyna.hrubanova@nazemi.cz
Viac informácií nájdete na: www.nazemi.cz

Asamblea de Cooperación por la Paz (Assembly of Cooperation for Peace-ACPP) je
španielska mimovládna organizácia, ktorá pracuje v oblasti trvalo udržateľného rozvoja vo viac
než 15 krajinách. V rámci vzdelávania sa združenie venuje programom a štúdiám zameraným
na podporu a rozvoj vzdelávacích aktivít o mieri. Jej cieľom je rozvoj tolerancie, solidarity
a medzikultúrnych postojov, ako aj boj s rasizmom a xenofóbiou. Podporuje aktívnu občiansku
angažovanosť pri zasadzovaní sa o dodržiavanie ľudských práv. Vzdelávacie projekty prinášajú
nový spôsob, ako vo vzdelávacom procese narábať so sociálnou spravodlivosťou. Prinášame
nové pedagogické nástroje, ktoré zvyšujú participáciu všetkých aktérov vzdelávacieho systému
a svoje aktivity smerujeme prevažne na učiteľov, lektorov a rodičov.
Kontaktná osoba: Ms Mariona Fontanella Laguna, accionsocial@acpp.com
Viac informácií nájdete na: www.acpp.com
Centrum Environmentálnej a etickej výchovy Živica vzniklo v roku 2000 a odvtedy
organizuje pre organizácie, školy a súkromné firmy rôzne semináre a tréningy zamerané
na environmentálne otázky a globálne rozvojové vzdelávanie. V Živici chápeme učenie ako
proces, ktorý môže inšpirovať a motivovať ľudí, aby vykročili na cestu objavovania. Neponúkame
jednoznačné odpovede a riešenia, ale snažíme sa ľuďom pomôcť nájsť odpovede vo vnútri
samých seba. Vo svojich aktivitách ponúka Živica celostný koncept environmentálnej výchovy,
učenie prostredníctvom zážitku, rozmanitosť a profesionálne vedenie. Medzi kľúčové aktivity
patrí koordinácia Zelených škôl na Slovensku, prevádzka Vzdelávacieho centra, Ekoporadne
a Ekoobchodu.
Kontaktná osoba: Ms Zuzana Dovalová, dovalova@zivica.sk
Viac informácií nájdete na: www.zivica.sk
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Kapitola 2:

Zvieratá často podstupujú veľké utrpenie, aby nám poskytli lacné mäso a iné produkty
- od neľudského zaobchádzania v poľnohospodárskej produkcií až po testovanie kozmetiky
a liečiv.

Pozadie

Všetci sme spotrebitelia
Rozhodnutia, ktoré pri nákupoch robíme, sú obyčajne ovplyvňované cenou, značkou, kvalitou
výrobku, reklamou, obalom či dokonca umiestnením produktu na polici. Avšak obsah našich
nákupných košíkov sa málokedy spája s morálnou voľbou. To, ako sa rozhodneme minúť naše
peniaze, môže ovplyvniť životy ľudí, zvierat a celej planéty. Naše peniaze môžu prispieť k rozvoju
miestnych trhov, rodinných fariem, charitatívnych organizácií a pomoci, alebo naopak našimi
peniazmi môžeme posilniť porušovanie ľudských práv, zbrojný priemysel, kruté zaobchádzanie
so zvieratami, produkciu odpadov, devastáciu a poškodzovanie životného prostredia.
Ako spotrebitelia máme právo si vybrať. Ak toto právo využívame a do našich rozhodnutí
vkladáme cit pre morálku a etiku, stávajú sa z nás zodpovední spotrebitelia. Dôležité je nielen to,
čo kupujeme, ale aj to, kto má úžitok z našich nákupov. I keď daný produkt vyzerá byť nezávadný
a neškodný, zisky z jeho nákupu môžu smerovať k firme, ktorej správanie by sme radšej
nepodporili. Aktivity spoločností výrazne ovplyvňujú prosperitu spoločnosti a stav životného
prostredia. I keď časť našich peňazí ide na podporu štátu, pri väčšine našich financií sa môžeme
rozhodnúť, ako ich minieme. Toto je moc, ktorú všetci máme a ktorou môžeme ovplyvňovať
stav sveta prostredníctvom našich spotrebiteľských rozhodnutí.

Etická spotreba
Etická spotreba sa vzťahuje na aktivity, ktoré majú za cieľ znižovať negatívne dopady nášho
správania na životné prostredie či ľudské vzťahy, zvyšovať náš pozitívny vplyv na spoločnosť
a ekonómiu. (Medzi podobné výrazy patrí aj zodpovedná spotreba, vedomá spotreba a udržateľná
spotreba). Naše nákupy majú moc formovať svet. Ak nakupujeme napríklad biopotraviny,
podporujeme ochranu životného prostredia, vlastné zdravie a rovnako zdravie pestovateľov
i producentov. Ak sa rozhodnete kúpiť produkty spravodlivého obchodu podporíte svojimi
peniazmi tiež životné prostredie, ľudskú dôstojnosť, práva robotníkov a udržateľnosť komunít
ekonomicky rozvojových krajín.
I keď je lákavé zvoliť si lacnejšie výrobky, ich súčasťou je množstvo skrytých nákladov, ktorých
by sme si mali byť vedomí. Ide napríklad o náklady spojené s poškodením životného prostredia,
výrobky, ktoré je lacnejšie nahradiť novými ako opraviť, náklady na skládky odpadu po celom
svete, škodlivé chemikálie, ktoré zamorujú pôdu, podzemnú a povrchovú vodu, strata úrodnej
pôdy a lesných porastov, poškodené oblasti rybolovu a z toho vyplývajúce zvýšené náklady
na zdravotnú starostlivosť.
Naviac, chudobnejšie národy na celom svete platia vysokú daň za naše úspory vo forme
nízkych cien za poľnohospodárske a priemyselné produkty pochádzajúce z rozvojových krajín.
Nespravodlivé pravidlá medzinárodného obchodu sú dnes jednou z kľúčových príčin chudoby
a hladu v týchto krajinách.

6

Nakupovanie lacných produktov má dopad aj na naše mestá, ulice a štvrte, kde závratnou
rýchlosťou miznú drobné miestne obchodíky, čo spôsobuje stratu dobre platených pozícií. Tie
sú nahradené prácou, kde nie sú rešpektované práva a dôstojnosť zamestnancov.

“Etické” výrobky
Neexistuje jedna univerzálna definície „etického“ výrobku. Avšak dalo by sa povedať, že
etický výrobok je taký, ktorý rešpektuje ľudské práva a dôstojnosť, zohľadňuje potreby zvierat
a nespôsobuje deštrukciu životného prostredia. Etickým označovaním výrobca garantuje, že
jeho produkty spĺňajú tieto dôležité kritéria.
Etická spotreba sa delí na tri základné kategórie:
• Obmedzenie množstva zakúpených a spotrebovaných výrobkov a služieb pomocou
nakupovania tovaru z druhej ruky, recyklácie, znova-používaniu atď., čím znižujeme potrebu
surovín, produkciu nového odpadu a iné negatívne dopady na životné prostredie.
• Rozhodnutie kupovať produkty, ktoré boli vyrobené eticky a zodpovedne - teda také,
ktorých výroba zabezpečovala bezpečnostný štandard pracovníkov, nepoškodzovala životné
prostredie, neplytvala energiou, nevyužívala vo výrobnom procese nebezpečné chemikálie.
• Rozhodnutie vyberať si tie výrobky a služby, ktoré vieme, že spĺňajú vysoké štandardy
etického získavania surovín - ako napríklad výrobky s logom Fair Trade.
Ak sa rozhodneme kupovať si lokálne vyrobené produkty, vyhneme sa problémom s prepravou
na dlhé vzdialenosti a nespravodlivými obchodnými praktikami. Ak nakupujeme v našich
miestnych obchodoch a trhoviskách, pomáhame im udržať si svoju pozíciu a konkurovať
veľkým obchodným reťazcom a supermarketom. Naviac kupovanie miestnych výrobkov znižuje
negatívne dopady prepravy na ľudí a životné prostredie.
Preverte tiež svoju banku a opýtajte sa ich, ako využívajú vaše peniaze. Mnohé banky investujú
takým spôsobom, ktorý podporuje obchod so zbraňami, obchod s bielym mäsom, zabavovanie
pôdy, ničenie dažďových pralesov. Na druhej strane existujú aj banky, ktoré investujú do oblastí
ako napríklad ekologické poľnohospodárstvo, spravodlivý obchod a iných etických projektov.
Etická spotreba je úzko prepojená s udržateľnou spotrebou, ktorá je výsledkom uvedomelých,
etických a zodpovedných spotrebiteľských postojov. Udržateľnú spotrebu definujeme ako
optimálne, vedomé a zodpovedné využívane dostupných prírodných zdrojov, produktov a služieb
na úrovni jednotlivcov, domácností, miestnych komunít, obchodných spoločenstiev, miestnych
a národných vlád a medzinárodných štruktúr v súlade s princípmi trvalo udržateľného života.
Jej cieľom je napĺňať potreby a zlepšovať kvalitu života všetkých ľudí - na lokálnej aj globálnej
úrovni, rešpektujúc ľudské a pracovné práva, berúc do úvahy schopnosť naplniť potreby iných
ľudí, vrátane budúcich generácií, a teda uchovávať pre nich prírodné zdroje.
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Zodpovedná spotreba má za cieľ obmedzovať prehnaný konzum, produkciu odpadu
a podporovať pri nákupoch voľbu etických, sociálnych a environmentálnych kritérií.

Žijeme v časoch globálnej ekonomickej prepojenosti a rozhodnutia, ktoré robíme v Európe
ovplyvňujú životy ľudí na celom svete.

Pred tým, ako čokoľvek kúpite...

Súčasné obchodné pravidlá neposkytujú udržateľný životný štandard a príležitosti pre ľudí
z rozvojových krajín, čo spôsobuje, že viac než 2 miliardy ľudí žijú napriek svojej ťažkej práci
z menej než 2 amerických dolárov na deň. Súčasné obchodné trendy ešte viac prehlbujú
marginalizáciu a vyčleňovanie. Chudobní majú obmedzené možnosti, a sú viac náchylní
na vykorisťovanie a nízke platy.

•
•
•

Zamyslite sa nad tým, či skutočne potrebujete daný výrobok, alebo ste iba podľahli reklame.
Prečítajte si etiketu výrobku, jeho zloženie a krajinu pôvodu.
Hľadajte výrobky certifikované ako Bio, Fair Trade či eticky vyrobené. Ak ich obchody, ktoré
navštevujete nepredávajú, požiadajte ich, aby ich zaviedli do sortimentu.

Nakupovanie bez odpadu…
•

•
•
•
•
•
•

Používajte nákupné tašky na viac použití. Jednorázové a plastové tašky zvyšujú množstvo
odpadu, ktoré následne končí na skládkach. Ich rozklad môže trvať desaťročia a často skončia
v moriach a oceánoch, kde predstavujú hrozbu pre mnohé živočíšne druhy. Látkové tašky sú
estetickejšie a vydržia dlhé roky.
Dajte prednosť ekologickým, či minimálnym obalom. Neberte si v obchodoch na váš nákup
tašky naviac a zrecyklujte všetky obaly, v ktorých sú kúpené potraviny zabalené.
Kupujte nápoje vo vratných fľašiach. Jedna vratná fľaša sa v priemere použije až 20- krát, čím
sa ušetria peniaze aj životné prostredie.
Vyhnite sa nákupu jednorázových predmetov (papierové taniere, plastový príbor atď.). takéto
výrobky prispievajú k hromadám odpadu na skládkach. Odolnejšie výrobky sú príjemnejšie
na používanie a vydržia dlhšie.
Nekupujte nápoje v tetrapakových obaloch a výrobky z polystyrénu. Tieto materiály sa veľmi
ťažko recyklujú a ich rozklad trvá mnoho rokov.
Vyhnite sa nákupu hliníkových plechoviek. Výroba hliníku spotrebuje veľké množstvo
energie a jeho recyklácia škodí životnému prostrediu.
V domácnosti používajte eko-logické čistiace prostriedky. Chemikálie v domácnostiach
predstavujú jeden z najväčších zdrojov znečistenia, pričom sa veľmi jednoducho dajú
nahradiť netoxickými produktami.

Každý nákup ovplyvňuje - či už priamo, alebo nepriamo - iných ľudí a životné prostredie.
Ak budeme pri nakupovaní robiť uvedomelé a zodpovedné rozhodnutia o tom kde a čo nakúpiť
resp. NEKÚPIŤ, dokážeme zmeniť svet k lepšiemu.

Fair Trade- Spravodlivý obchod
Spravodlivý obchod je jedným z najpriamejších spôsobov etického spotrebiteľského správania. Je
vhodnou alternatívou bežných obchodných praktík. Zameriava sa prioritne na marginalizovaných
producentov (farmárov, remeselníkov a pracovníkov) z ekonomicky rozvojových krajín. Je to tiež
efektívny nástroj, ktorý podnecuje a umožňuje spotrebiteľom zohľadniť sociálne, ekonomické
a ekologické dôsledky svojho nákupu.
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Bežný obchod, ktorý sa zameriava na neustále znižovanie cien rozpútal takzvaný „závod
ku dnu“, ktorý hlavne v chudobnejších krajinách vedie k znižovaniu mzdy, nevyhovujúcim
pracovným podmienkam, takmer neexistujúcim zdravotným a bezpečnostným štandardom,
porušovaniu ľudských i pracovných práv a vedie k degradácií životného prostredia. Nanešťastie
pre nadnárodné spoločnosti je to najspoľahlivejší spôsob ako maximalizovať zisky a spotrebitelia
nevedome podporujú tento proces tým, že nakupujú lacné výrobky vyrobené v nespravodlivých
a neľudských podmienkach.
Spravodlivý obchod verí, že ľudia sú dôležitejší ako zisk. Zasadzuje sa za transparentnú
a spravodlivú alternatívu ku konvenčnému obchodnému systému. Je založený na rešpektovaní
ľudskej dôstojnosti a partnerských vzťahov, podporuje ekonomickú spravodlivosť a budovanie
solidarity vo svete. Priamo nás spája s ľudmi, žijúcimi na Juhu, ktorí sa podieľajú na výrobe
mnohých našich vecí. Dáva nám možnosť pozitívne ovplyvniť ich životy ak sa rozhodneme
do našich spotrebiteľských rozhodnutí vkladať svoje hodnoty.
Fair Trade Organizácie pracujú prevažne s malými demokraticky vedenými družstvami, ktoré
vlastnia pracovníci a s asociáciami, ktoré prinášajú drobným producentom a pracovníkom
výrazné výhody.
Fair Trade výrobné organizácie sa zaväzujú, že dodržujú nasledovné princípy:
•
•
•
•
•
•
•

spravodlivé mzdy pre najatú pracovnú silu;
bezpečné a zdravé pracovné prostredie;
rodová rovnosť a posilnenie ekonomickej pozície žien;
žiadna diskriminácia, zákaz využívať detskú a otrockú prácu;
rešpektovanie práv zamestnancov tvoriť odbory a kolektívne vyjednávať;
využívane pestovateľských a výrobných praktík šetrných k životnému prostrediu;
investovanie dodatočnej Fair Trade sociálnej prémie v miestnych komunitách na podporu
projektov ako napr. zdravotnícke zariadenia, školy, zabezpečenie pitnej vody, starostlivosť
o deti, tréningy, ktoré v týchto spoločenstvách zlepšujú sociálne a humanitárne podmienky.

Fair Trade dovozcovia sa zaväzujú, že zabezpečia:
•

ceny výrobkov a mzdy, ktoré sú v danom miestnom kontexte férové;
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•
•
•
•
•

priamy odber od družstiev drobných producentov z ekonomicky rozvojových krajín, čím sa
vynechajú medzičlánky a sprostredkovatelia;
dlhodobé zmluvy a zálohové platby pre producentov, čím si zabezpečia živobytie, ekonomickú
istotu a príležitosti na rozvoj svojho podnikania;
vyplatenie Fair Trade prémie spoločenstvu producentov na rozvojové projekty pre miestne
komunity,
technickú výpomoc vo forme tréningov, prístup k informáciám o trhu atď.;
podporu produkcie šetrnej k prírode, podporujúcej ochranu čistoty pôdy, vzduchu, vody,
ochranu pracovníkov na poliach a v konečnom dôsledku aj spotrebiteľov. Väčšina Fair Trade
produktov spĺňa kritéria ekologického poľnohospodárstva.

Dôležitou súčasťou práce Fair Trade organizácií je aj zvyšovanie povedomia medzi spotrebiteľmi.
Fair Trade nie je homogénne hnutie. Existuje veľké množstvo rôznych organizácií s rôznymi
pohľadmi na danú problematiku, ale vo všeobecnosti sa zhodujú na definícii od FINE (medzi
inými je citovaná aj v dokumentoch Európskej Únie), ktorá znie nasledovne:

Charta princípov spravodlivého obchodu, viď .
http://www.fairtrade-advocacy.org/about-fair-trade/what-is-fair-trade/charter-of-fair-tradeprinciples
Certifikácia spravodlivého obchodu sa vzťahuje na :
1. Organizácie;
2. Výrobky, posudzované na základe kritérií ako:
a) etické a sociálne;
b) ekologické;
c) služby.

“Fair Trade /Spravodlivý obchod/ je obchodné partnerstvo založené na dialógu, transparentnosti
a rešpekte, ktoré sa snaží dosiahnuť väčšiu rovnosť v medzinárodnom obchode. Prispieva
k trvalo udržateľnému životu tým, že ponúka lepšie obchodné podmienky a zabezpečuje práva
marginalizovaných výrobcov a pracovníkov - najmä v ekonomicky rozvojových krajinách. Fair
Trade organizácie, podporované spotrebiteľmi, sa aktívne podieľajú na podpore producentov,
na zvyšovaní povedomia a v kampaniach, ktoré sa snažia o zmenu pravidiel a praktík bežného
medzinárodného obchodu. ”
Výrobky certifikované značkou spravodlivého obchodu sú vyrobené v súlade s týmito princípmi.
Dodržiavanie týchto pravidiel je overované a zabezpečované v čo najväčšej miere dôveryhodnými,
nezávislými orgánmi. Jednotlivé organizácie sa môžu pridružiť k zastrešujúcim organizáciám,
ako napríklad FINE, ktoré bolo založené štyrmi najväčšími sieťami spravodlivého obchodu Fairtrade International, World Fair Trade Organisation (WFTO), Network of European World
Shops (NEWS!, ktoré sa nedávno zlúčilo s WFTO) a European Fair Trade Association (EFTA).

CERTIFIKÁCIA SPRAVODLIVÉHO OBCHODU
Dôveryhodnosť spravodlivého obchodu je zabezpečovaná systémom nezávislej certifikácie.
“Fair Trade výrobky sú obchodované a propagované prostredníctvom dvoch samostatných, ale
vzájomne sa dopĺňajúcich kanálov - cez integrovanú dodávateľskú sieť a cestou certifikácie výrobkov.
V integrovanej dodávateľskej sieti sú výrobky dovážané a/alebo distribuované organizáciami, ktoré
majú v jadre svojho poslania a činnosti spravodlivý obchod a kde výrobky spĺňajú medzinárodné
štandardy.”
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Kapitola 3:

AKTIVITY
V tejto kapitole nájdete šesť praktických aktivít, v rámci ktorých môžete s ľuďmi diskutovať
a otvárať témy o etickej spotrebe či spravodlivom obchode. Tieto aktivity sú zamerané na
prepojenia medzi osobnou, lokálnou a globálnou stránkou spotreby. Našim cieľom je motivovať
a inšpirovať ľudí k hľadaniu skrytých súvislostí (príčin a dôsledkov) svojich spotrebiteľských
návykov a životného štýlu.

AKTIVITA 1: ČO NAOZAJ POTREBUJEME PRE ŽIVOT
Cieľ:

Zámerom aktivity je podnietiť ľudí, aby si uvedomili, čo skutočne potrebujú pre svoje prežitie
a zamysleli sa nad tým, že sa dá spokojne žiť aj bez množstva vecí, ktoré považujeme za
nevyhnutné.

Ciele tejto aktivity sú:
•
•
•
•
•

preskúmať rozdiel medzi potrebami a túžbami,
preskúmať problémy obyvateľov ekonomicky rozvojových krajín,
diskutovať o tom, ako môže etická spotreba pozitívne ovplyvňovať životy ľudí na celom svete,
oboznámiť sa s pojmom nadspostreba;
uvedomiť si možnosť zmeniť svoj život a svet tým, že budeme robiť múdre rozhodnutia,
vedomou etickou spotrebou a vlastnou účasťou na boji proti nespravodlivo nastaveným
sociálnym podmienkam.

Časový rámec: približne 1,5 hodiny

2. Evokácia – 20 min.
• Brainstorming. Účastníci sa zamyslia nad otázkou: Čo potrebujeme pre život? Facilitátor,
alebo vybraný účastník zapisuje kľúčové slová a nápady účastníkov na tabuľu, bez toho aby
čokoľvek vynechal.
• Keď je zoznam hotový, opýtajte sa účastníkov, čo by sa dalo z tohoto zoznamu vyškrtnúť.
Pravdepodobne na zozname ostanú tri položky: voda, potrava a vzduch. Ak ich v zozname
ostalo viac, môžete vyzvať účastníkov, aby vyselektovali tri kľúčové pojmy, zdôrazňujúc, že
sa zameriavame na materiálne, nie duchovné potreby.
• Nasleduje skupinová diskusia výsledkov „brainstormingu“:
Pokúsme sa pochopiť pozíciu ľudí, ktorí k týmto potrebám nemajú prístup. Zamyslime sa
na chvíľu:
Vieme si takýto život predstaviť?
Chcel by niekto z nás takýto život viesť?
Účastníci sa delia o svoje myšlienky – neformálne a v krátkosti.
Poznámky pre lektora:
• Pojmy, ktoré boli zo zoznamu vyčiarknuté sa môžu použiť na rozšírenie aktivity: začnite
s diskusiou o tom, koľko ľudí na svete musí v skutočnosti každodenne robiť takéto
rozhodnutia a eliminovať svoje potreby, napríklad, niektorí ľudia vo svete musia zo svojho
jedálnička
a zoznamu potrieb odstrániť množstvo druhov jedla (symbolicky vyškrtnite
polovicu slov zo skupiny jedlo, voda a vzduch).
• Vysvetlite dôsledky jednotlivých „vyčiarknutí“ a doložte ich fotografiami, ktoré necháte
kolovať v skupine, alebo ich premietnete cez dataprojektor.
• Je užitočné, ak si lektor vopred pripraví svetové štatistiky o jedle, vode, vzduchu atď.

Podkladové materiály:
Jedlo:

Cieľová skupina: Dospelí a mládež 15+

http://www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview/mdg_goals/mdg1
https://en.wikipedia.org/wiki/Hunger

Materiály:

Voda:

•
•
•
•

tabuľa, alebo flipchart a fixky;
lepiaca plastelína alebo iné lepidlo,
počítač a dataprojektor,
fotografie zobrazujúce životné podmienky v ekonomicky rozvojových krajinách

Postup aktivity:
1. Úvod – 5 min.
Lektor v krátkosti predstaví tému aktivity a informuje účastníkov o tom, čo sa bude počas
aktivity diať.
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http://www.who.int/water_sanitation_health/resources/en
http://water.org/water-crisis/water-facts/water

Vzduch (životné prostredie):

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/en
https://en.wikipedia.org/wiki/Greenhouse_effect
https://en.wikipedia.org/wiki/Bhopal_disaster
https://en.wikipedia.org/wiki/Ozone_depletion
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3. Upevnenie informácií – 15 min.
Prečítajte uvedený text “Svedectvo zo Zambie” a/alebo “Svedectvo z Burundi”. Tieto príbehy
môžete tiež použiť vo forme rolovej hry. Herci by sa mali snažiť vžiť do hranej situácie. Po tom,
ako účastníci dočítajú text, alebo zahrajú scénku dajte im priestor na zavnímanie pocitov.
Následne začnite s účastníkmi diskusiu, ktorú podporíte nasledujúcimi otázkami:
Ako sa asi cítila prvá/druhá matka, keď kráčala do zdravotného strediska a ako sa cítila na ceste
späť?
Predstavte si jej rozhovor, ktorý mohol prebehnúť s jej manželom a deťmi po návrate domov,
snažte sa ho zahrať.
Aký vnútorný boj musela táto matka zviesť pred tým, ako urobila svoje rozhodnutie?
O čom premýšľala, pred tým, ako sa rozhodla?
Ako sa cítila, keď urobila svoje rozhodnutie?
Ako sa cítili ostatní členovia rodiny, najmä dieťa, ktoré muselo umrieť?
Musíme aj my robiť takéto dramatické rozhodnutia? Ak nie, prečo?

SVEDECTVO ZO ZAMBIE

Dr. Adabayo Adedeji* hovorí:
Miestna žena v Zambii priniesla k lekárovi svoje dve deti. Jedno malo 3 roky, druhé 13 rokov.
Obidve boli veľmi choré.
Doktor im predpísal lieky a napísal recept. Žena mu poďakovala a odišla. O nejaký čas neskôr
lekár náhodou stretol túto ženu a spýtal sa jej na zdravotný stav jej detí. Žena mu povedala, že
mladše dieťa umrelo. Vysvetlila, že mala dosť peňazí iba na lieky pre jedno dieťa a tak ich kúpila
iba staršiemu dieťaťu. Toto dieťa sa rýchlo vyliečilo, ale matka musela bezmocne sledovať, ako
umiera jej mladšie dieťa.
Toto je skutočný príbeh. Ľudia na celom svete, ktorí nemajú prácu ani sociálne zabezpečenie
musia denne čeliť podobným problémom a rozhodnutiam.
* Adebayo Adedeji je Nigérijský politik. Bol výkonným tajomníkom Ekonomickej komisie OSN
pre Afriku v rokoch 1975 - 1978 a námestníkom hlavného tajomníka OSN v rokoch 1978- 1991.
Od roku 1991 až dodnes je zakladajúcim výkonným riadteľom Afrického centra pre rozvojové
a strategické štúdie (ACDESS). https://en.wikipedia.org/wiki/Adebayo_Adedeji

SVEDECTVO Z BURUNDI

Alicja Kajak* hovorí:
V rokoch 2001-2005 som pracovala v Burundi. V tom čase tam vládol veľký hladomor a chudoba
následkom vojny a dlhotrvajúceho sucha. Bola som zodpovedná okrem iného, za zdravotnícke
centrá liečiace ochorenia spôsobené vyhladovaním, kde sa starali o podvýživené ženy a ich deti.
Iné organizácie vysielali sanitky aby vyhľadávali prípady podvýživených detí, ktoré boli potom
prevezené do centra.
Videla som mnoho prípadov, kedy v sa rodine vyskytovalo iba jedno dieťa trpiace pokročilou
podvýživou, zatiaľ čo ostatné deti boli zdravé a dobre živené. Väčšina z týchto rodín pozostávala
z matky samoživiteľky - často vdovy, ktorej manžela zabili vo vojne. V takomto prípade
zobrali matku do centra spolu s jej deťmi. Rozhovory s týmito ženami odhalili, že nemali
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dostatok jedla pre všetky deti a tak museli tieto matky urobiť dramatické rozhodnutie - ktoré
dieťa dostane jedlo. Nedalo sa urobiť nič iné. Prestali kŕmiť slabšie, alebo chorľavé deti, aby
zachránili ostatné deti a neodsúdili ich k chronickej podvýžive a pomalej smrti.
* Alicja Kajak je poľská laická misionárka a zdravotná sestra, ktorá 15 rokov pracovala v Afrike
(Kamerún, Tunisko, Burundi).
4. Výskum – práca v skupinách - 15 min.
Zamyslíme sa nad otázkou: Prečo toľko ľudí na svete žije v chudobe a hlade?
Nie je jednoduché pomenovať všetky príčiny, pretože sú zložité. Ale jednou z hlavných príčin
je, že ľudia, ktorým sa v živote darí, sa chcú mať ešte lepšie a ich spôsob života vedie k nadspotrebe. Pokúsme sa zadefinovať tento pojem:
Účastníci vytvoria 4-5 členné skupiny. Ich úlohou je sformulovať definíciu. Jeden zástupca
každej skupiny zapíše vytvorenú definíciu a prezentuje ju ostatným účastníkom. Lektor zhrnie
definície, vytvorené jednotlivými skupinami.
5. Diskusia na základe výskumu - 20 min.
Už sme si hovorili o dopadoch nedostatku jedla, vody a vzduchu. A teraz sa pokúsme zistiť
aký dopad má náš životný štýl na chudobných ľudí, ktorí nemajú prístup k týmto základným
potrebám. Hľadajme spolu konkrétne príčiny.
Ak je potrebné, lektor doplní chýbajúce.
Tu je niekoľko možností:
• Chceme jesť veľa mäsa - kvôli tomu sa v chudobných krajinách rozširujú plochy na chov
dobytka a pestovanie krmiva (sóje, obilovín, arašidov) na export do bohatých krajín namiesto
toho, aby pestovali potraviny pre vlastnú potrebu.
• Často si chceme kupovať nové, módne oblečenie, čo vedie k ďalšiemu rozširovaniu bavlnených
plantáží, na úkor pestovania jedlých rastlín, čo spôsobuje už spomínaný efekt.
• Dotácie na pestovanie bavlny v USA spôsobujú, že cena bavlny na celom svete klesá, čo
negatívne ovplyvňuje pestovateľov v ekonomicky rozvojových krajinách. Ľudia v krajinách
globálneho Juhu, najmä v Ázii, sú vykorisťovaní a nútení pracovať v textilnom priemysle
v zdraviu škodlivých a nebezpečných pracovných podmienkach, za veľmi nízke mzdy, ktoré
niekedy nestačia ani na jedlo. Výnimkou nie je detská práca. Prekvitajúci obchod s oblečením
z druhej ruky z bohatých krajín v ekonomicky rozvojových krajinách tiež spôsobuje, že
miestny textilný priemysel sa nemá možnosť rozvinúť.
• Chceme kupovať lacné banány – aby ich produkcia bola čo najlacnejšia, pracovníci
na plantážach zarábajú tak málo peňazí, že im to nestačí ani na jedlo. Taktiež sa využíva
detská práca; na postreky sa používajú veľké množstvá pesticídov, ktoré sa každý týždeň
rozstrekujú na plantážach, zatiaľ čo tam pracovníci robia. Tí nemajú povolenie prestať
pracovať, čo im spôsobuje vážne otravy neraz končiace smrťou a to najmä pri deťoch, ktoré
sú citlivejšie na chemikálie.
• Chceme spotrebovávať veľa energie a paliva, ktoré produkujú skleníkové plyny. Tie spôsobujú
klimatické zmeny, ktoré majú väčší dopad práve na krajiny globálneho Juhu a to vo forme
nárastu teplôt, zníženia zrážok, premeny úrodnej pôdy na púšť, čo v konečnom dôsledku
vedie k zníženiu potravinovej produkcie.
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•

Náš dopyt po palivách má za následok to, že na poľnohospodárskej pôde sa pestujú plodiny
na biopalivá namiesto jedla.

7. Diskusia
Požiadajte účastníkov, aby diskutovali o nasledujúcej otázke:
Robí vysoká spotreba ľudí šťastnejšími?
Zatiaľ čo účastníci diskutujú, lektor zaznamenáva ich myšlienky na flipchartový papier, alebo
tabuľu.
8. Dokážeme nastoliť zmenu - brainstorming 15 min.
Zvážme spoločne, čo môžeme v našich životoch zmeniť, aby sa naša spotreba vedomejšia
a environmentálne prijateľnejšia, teda aby sme nespotrebovávali viac tovaru, ako môže byť
vyrobeného bez toho, aby sme škodili životnému prostrediu a iným ľuďom. Účastníci navzájom
zdieľajú svoje návrhy a nápady, ktoré lektor zapisuje na tabuľu/ flipchart.
V prípade potreby môže lektor podnietiť diskusiu nasledovnými tipmi:
• Namiesto nakupovania nových produktov (najmä tých jednorázových), ich použitia
a okamžitého vyhodenia, by sme sa mohli pokúsiť používať ich čo najdlhšie.
• Namiesto veľkej spotreby materiálnych vecí, sa môžeme snažiť obohatiť naše životy
hodnotnejšie zážitkami s menším negatívnym dopadom, napríklad intenzívnejším
zapojením sa v rodinnom, spoločenskom, kultúrnom či duchovnom živote. Tým zároveň
prehĺbime naše vedomosti i zručnosti a vychutnáme si prírodu namiesto toho, aby sme ju
ničili.
• Tým, že budeme šetrne zaobchádzať s našimi vecami, budeme obmedzovať naše potreby
a výdavky, pomôžeme ľuďom v núdzi.
• Môžeme zistiť, ktoré firmy vyrábajú produkty našej každodennej spotreby a zaujímať sa o to,
či pracovníci, ktorí ich vyrobili boli aj spravodlivo ohodnotení. Na základe toho sa môžeme
rozhodnúť nekupovať výrobky od firiem, ktoré zneužívajú a zle zaobchádzajú so svojimi
zamestnancami.
• Ak budeme nakupovať viac potravín v bio-kvalite, získame nielen chutnejšie výrobky, ktoré
sú lepšie pre naše zdravie, ale prispejeme tiež k ochrane životného prostredia.
• Kupovaním Fair Trade výrobkov prispievame k zlepšovaniu životného prostredia
a podporujeme producentov v rozvoji vzájomne prospešných obchodných vzťahov.
• Môžeme povedať rodine a priateľom o týchto problémoch a inšpirovať aj ich k zmene svojho
správania.
• Môžeme podporovať organizácie, ktoré sa zaoberajú týmito problémami, prostredníctvom
darov, 2% z dane a podporou ich aktivít ako dobrovoľníci.

10. Dodatočné informácie
Účastníci môžu využiť nasledujúce webstránky, aby zhodnotili svoju úroveň spotreby a dopad
svojho správania na životy iných:
Stránka ekologickej stopy (ang., nemr., fr., špan., port.): http://www.myfootprint.org
Koľko otrokov pre vás pracuje? (ang.): http://slaveryfootprint.org

Poznámky pre lektorov:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definície nadspotreby: http://www.encyclo.co.uk/define/Over%20consumption
Nadspotreba: http://worldcentric.org/conscious-living/increasing-consumption
Nadspotreba by sa tiež mohla zadefinovať ako opak udržateľnej spotreby – viď. definíciu
v sekcii „Podkladové materiály“.
Je trvalá udržateľnosť nebezpečný mýtus, ktorý poháňa našu nadspotrebu?
http://www.theguardian.com/sustainable-business/sustainability-dangerous-myth-overconsumption
Nadspotreba: http://freegan.info/what-is-a-freegan/freegan-philosophy/overconsumption
Afluenza: choroba nadspotreby – online sprievodca k PBS programu o vysokej
environmentálnej dani za nadspotrebu a materializmus: http://www.pbs.org/kcts/affluenza
Nadspotreba: http://www.uwlax.edu/murphy/environment/overconsumption/overview1.
html
Nadspotreba vo veľkej Británii. Kultúra sťažností strednej triedy?
http://www.tai.org.au/documents/dp_fulltext/DP57.pdf
Prečo spotrebovávame príliš veľa? http://ourworld.unu.edu/en/why-do-we-over-consume
Nadspotreba - koreň problému: http://foodsmart.weebly.com/overconsumption.html
Čo môžeme urobiť, aby sme znížili nadspotrebu? http://elmu.umm.ac.id/file.php/1/jurnal/E/
Ecological%20Economics/Vol32.Issue2.Feb2000/984.pdf

9. Záver – 10 min.
Poskytnite účastníkom krátky popis aktivít spravodlivého obchodu, informujte ich o rôznych
vzdelávacích aktivitách týkajúcich sa problémov chudoby a podnieťte ich, aby sa zúčastnili
na iných akciách, ktoré pomáhajú obyvateľom ekonomicky rozvojových krajín. Poskytnite
účastníkom konkrétne činnosti, ktoré môžu robiť, aby svojimi skutkami prispeli k väčšej
obchodnej spravodlivosti.
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AKTVITA 2: SPRAVODLIVÝ OBCHOD VERZUS VOĽNÝ
OBCHOD
Ciele:
•
•

Informovať o spravodlivom obchode vrátane definície a kritérií.
Porovnať spravodlivý obchod s bežnými formami obchodovania.

Časový rámec: 1 hodina
Cieľová skupina: Dospelí a mládež 15+; veľkosť skupiny približne 20-30 účastníkov.
Materiály:

•
•

•
•
•
•

Nástenka alebo Power Point stánka s definíciou spravodlivého obchodu.
Nástenka alebo Power Point stránka s náhodne zoradeným slovami a výrazmi z definície
spravodlivého obchodu. Prípadne obálky s papierovými kartičkami, na ktorých
na nachádzajú jednotlivé slová, výrazy z definície spravodlivého obchodu a lepidlo - počet
obálok závisí od veľkosti skupiny. Veľkosť písma na papierových kartičkách by mala byť
dostatočne veľká, aby sa text dal z istej vzdialenosti prečítať, keď sa prilepí na papier.
Nástenka alebo Power Point stránka porovnávajúca spravodlivý obchod s bežným obchodom.
Tabuľa alebo flipchart, veľké hárky papiera, fixy (pre každú skupinu jedna).
Pomôcky na prichytenie papiera na stenu alebo natiahnutý špagát.
Počítač a dataprojektor v prípade potreby premietania niektorých materiálov.

Postup aktivity:
1. Úvod – 5 min.
Vychádzajúc zo sekcie „Podkladových informácií“ v tejto príručke, zadá lektor účastníkom
základné informácie o spravodlivom obchode a vysvetlí, ako budú spoločne pracovať
na vytvorení definície spravodlivého obchodu.
2. Spoločná práca – 20 min.
V závislosti od veľkosti skupiny účastníci vytvoria 4-5 skupín, pričom každá skupina bude mať
3 -6 členov .
Každá skupina dostane veľký hárok papiera, lepidlo, fixy a obálku s papierovými kartičkami,
ktoré obsahujú jednotlivé slová a výrazy z definície spravodlivého obchodu. Alternatívou môžu
byť slová a výrazy náhodne zoradené na Power Point stránke alebo na nástenke. V tomto prípade
by mali byť vystavené po dobu trvania celej aktivity.
Lektor vysvetlí tímom ich úlohu: na nástenke/ Power Point stránke/ v obálke nájdete zoznam
slov a výrazov z definície spravodlivého obchodu. Najprv si ich prosím preštudujte a potom
ich použite na vytvorenie definície spravodlivého obchodu. Definíciu môžete buď napísať,
alebo nalepiť kartičky v správnom poradí na hárok, požívajúc v prípade potreby vhodné spojky,
predložky atď. V definícii by ste mali použiť všetky dané slová a výrazy:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prevažne na Juhu / ekonomicky rozvojové krajiny
marginalizovaní výrobcovia a pracovníci
medzinárodný obchod
udržateľný život
lepšie obchodné podmienky
aktívne zapojený
podporovať producentov
dialóg, transparentnosť a rešpekt
podporený spotrebiteľmi
pravidlá a praktiky
založený/á na
zvyšovanie povedomia
ponúkajúc
tvoriac kampane za zmeny
prispieva k
zabezpečujúc práva
hľadá väčšiu rovnosť
pre zmeny
lepšie obchodné podmienky
obchodné partnerstvo
Fair Trade Organizácie

3. Zhrnutie skupinovej práce– 5 min.
Lektor porovná definície skupín s medzinárodnou definíciou uvedenou na nástenke, alebo
Power Point stránke – okomentuje akékoľvek odlišnosti a prediskutuje ich so skupinou.
Lektor usmerňuje diskusiu, odpovedá na otázky, sumarizuje pripomienky a ak potrebné, udržuje
diskusiu k téme (napr. kladením podporných otázok), pomáha účastníkom, keď majú problém
formulovať svoje myšlienky. Viac o diskusných metódach nájdete na stránke
http://navyadvancement.tpub.com/12045/css/12045_69.htm
4. Hodnoty spravodlivého obchodu – 5 min.
Účastníci voľne diskutujú o kritériách, ktoré podľa definície vystihujú spravodlivý obchod. Lektor
poskytuje dodatočné informácie a rozpráva o základných princípoch spravodlivého obchodu.
5. Brainstorming: hľadáme výrazy a zaužívané spôsoby, ktoré vystihujú bežné obchodné praktiky
– 15 min.
• Účastníci dávajú návrhy a lektor, alebo vybraný účastník ich zaznamenáva na tabuľu/ veľký
hárok. Návrhy zapisujeme bez hodnotenia.
• Skupina ako celok následne spoločne rozhodne, ktoré návrhy ponechajú, zvyšok nápadov sa
zotrie/ prečiarkne.
• Na základe materiálov, ktoré porovnávajú bežné formy obchodu so spravodlivým obchodom,
poskytne lektor dodatočné informácie o bežnom obchode.

Spravodlivý obchod
Konvenčný medzinárodný obchod
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Na prehĺbenie vedomostí:
Porovnanie spravodlivý obchod vs. konvenčný voľný trh:
Úvod - http://fairworldproject.org/voices-of-fair-trade/fair-trade-vs-conventional-free-tradean-introduction
Aký je rozdiel medzi spravodlivým obchodom a voľným trhom?
http://resources.crs.org/wp-content/uploads/2012/04/whats-the-difference-between-fairtrade-and-free-trade.pdf
Voľný trh vs. spravodlivý obchod:
http://fairtradeworld.wordpress.com/2013/02/28/the-difference-between-free-trade-fair-trade
Čím sa spravodlivý obchod odlišuje od voľného trhu?
http://www.fairtraderesource.org/uploads/2007/09/Free-Trade-Is-Not-Fair-Trade.pdf
Voľný trh, spravodlivý obchod: V čom je rozdiel?
http://economyincrisis.org/content/free-trade-fair-trade-whats-the-difference
Fair Trade vs. voľný trh: http://www.globalenvision.org/library/15/834
Voľný trh vs. Fair Trade: http://smallbusiness.chron.com/trade-vs-fair-trade-1683.html
Fair Trade, nie je voľný trh:
http://www.thirdworldtraveler.com/Reforming_System/FairTrade_GT.html
V čom je rozdiel medzi spravodlivým obchodom a voľným trhom?
http://fairtradeusa.org/what-is-fair-trade/faq
Voľný trh vs. Fair Trade: http://www.dosomething.org/tipsandtools/free-trade-vs-fair-trade
Aký je rozdiel medzi voľným trhom a Fair Trade?
http://ethical-fair-trade-jewelry.org/fair-trade-jewelry/free-trade-and-fair-trade
Voľný trh alebo spravodlivý obchod – Čo je lepšie?
http://www.buzzle.com/articles/free-trade-or-fair-trade-which-is-better.html
Aký je rozdiel medzi spravodlivým obchodom a voľným trhom? Ide o rovnakú vec?
https://askgreenirene.tenderapp.com/kb/fair-trade-presented-by-green-america/what-is-thedifference-between-fair-trade-and-free-trade-do-they-mean-the-same-thing
6. Ktorý druh obchodu lepšie slúži ľudstvu? Priama diskusia - 10 min.
Lektor pomocou nástenky alebo dataprojektora zverejní tabuľku porovnávajúcu spravodlivý
a konvenčný obchod (môže použiť niektorý z už spomenutých materiálov, alebo si na základe
uvedených informácií vytvorí vlastnú tabuľku). Účastníci diskutujú na túto tému, zaujímavé
pripomienky môžu byť zaznamenané na tabuľu, flipchart.
7. Zhrnutie - 15 min.
Predstavte si, že ste obchodníci a musíte sa rozhodnúť medzi bežným a spravodlivým obchodom.
Analyzujte kladné aj záporné dopady vášho rozhodnutia. Na základe vašich cieľov, zámerov
a hodnôt urobte konečné rozhodnutie. Zapíšte vaše úvahy do rozhodovacieho stromu*.

Poznámky pre lektorov:

Do „kmeňa“ stromu by účastníci mali zapísať problém, o ktorom sa rozhodujú. Ďalšia úroveň
sú „konáre“, kam by mali zapisovať možné riešenia problému. V „korune“ stromu by mali
špecifikovať ciele a hodnoty, ktoré ovplyvňujú ich rozhodovanie. Uvádzajú tiež hodnotiace
kritériá navrhovaných možností. V tretej a štvrtej úrovni je priestor na zhrnutie pozitívnych
a negatívnych (osobitne) dôsledkov jednotlivých riešení problému.

AKTIVITA 3: CHARTA PRINCÍPOV SPRAVODLIVÉHO
OBCHODU
Ciele:
•
•
•
•
•

Oboznámiť účastníkov s cieľmi spravodlivého obchodu.
Vymedziť škálu aktivít a trendov spravodlivého obchodu.
Ukázať pozitívne dopady hnutia Fair Trade na ľudí žijúcich v ekonomicky rozvojových
krajinách.
Poukázať na základné hodnoty podporujúce spravodlivý obchod.
Zistiť, aký je rozdiel medzi spravodlivým a bežným obchodom.

Časový rámec: 1 hodina 15 min.
Cieľová skupina: Dospelí a mládež 15+, veľkosť skupiny: ideálne 25 účastníkov - 5 skupín po 5.
Materiály:

Papiere a perá pre každého účastníka na robenie poznámok, fixy, veľké hárky papiera;
Charta princípov spravodlivého obchodu, rozdelená na časti - kópie (môžu byť v 5 rôznych
farbách) pre 5 tímov (alebo iný počet, ak je treba). Princípy spravodlivého obchodu nájdete tu:
http://www.fairtrade-advocacy.org/about-fair-trade/what-is-fair-trade/charter-of-fair-tradeprinciples;

Postup aktivity:
Úvod lektora:

Charta princípov spravodlivého obchodu je jeden z najdôležitejších dokumentov Fair Trade
hnutia. V roku 2009 Chartu prijala Svetová Organizácia Spravodlivého Obchodu (WFTO)
a Fairtrade International. Poskytuje ucelené zhrnutie spravodlivého obchodu a princípov
Fair Trade spolu so spôsobmi ich implementácie. Jej cieľom je klásť základy pre budúci dialóg
a spoluprácu medzi Fair Trade organizáciami tak, aby spravodlivý obchod plne rozvinul svoj
potenciál zabezpečiť väčšiu rovnosť v medzinárodnom obchode.

1. Krok I. – 20 min.

* Dozviete sa viac: rozhodovací strom https://en.wikipedia.org/wiki/Decision_tree
20

Účastníci sa rozdelia do 5 skupín po 5 členov. Každý tím dostane jednu kópiu časti charty, aby ju
analyzovali, diskutovali o nej a nakoniec urobili syntézu. Členovia tímov sa detailne oboznámia
s prideleným materiálom - stanú sa „odborníkmi“ vo svojom odbore.
Na záver dajte skupinám dodatočných 5 minút na to, aby ukončili svoju prácu s Chartou.
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Úloha pre každý tím je nasledovná:
Tím A: “Úvod ” a “Spoločná vízia”;
Tím B: “Definícia spravodlivého obchodu” a “Základné princípy”;
Tím C: “Dodatočný rozmer spravodlivého obchodu o pracovných právach” - časť I;
Tím D: “Fair Trade rozmer pracovných práv” – Časť II: tabuľka.
Tím E: “Implementácia – osobité prístupy k spravodlivému obchodu” a “Fair Trade je jedinečný”.
Materiál je možné rozdeliť aj na menší či väčší počet častí, ale malo by byť toľko tímov, koľko
je členov v jednom tíme. Je dôležité, aby každý člen každého tímu bol natoľko oboznámený
so svojou časťou Charty, aby ju mohol vysvetliť ľuďom v iných skupinách.

Inštrukcie pre účastníkov:

Vašou úlohou je oboznámiť sa s materiálmi. Analyzujte zdroj materiálu, zistite, aké informácie
obsahuje, vyjasnite si akékoľvek nejasnosti (v prípade problémov požiadajte o pomoc lektora),
urobte si poznámky a pripravte sa na to, že získané informácie budete prezentovať inej skupine.
Nezabúdajte na princípy tímovej práce.

2. Krok II. – 15 min.

Po tom, ako sa lektor uistí, že materiály boli pochopené a zvládnuté, je treba tímy opäť rozdeliť.
Účastníci tvoria nové tímy a to takým spôsobom, že každý nový tím pozostáva z expertov
zo všetkých predošlých tímov (po jednom človeku z tímu A, B, C, D a E). V novovytvorených
tímoch každý „expert“ informuje ostatných o vedomostiach získaných pri analýze Charty.
„Expert“ učí ostatných o téme, ktorú naštudoval. Tento proces pokračuje pokiaľ sa všetci
nevystriedajú a každý expert neoboznámi ostatných so svojou témou.

Inštrukcie pre účastníkov:

Každý z vás je odborníkom v odbore, ktorý ste študovali vo svojom pôvodnom tíme. Teraz
nastal čas odovzdať vedomosti zmysluplným spôsobom iným. V nových tímoch sa musí každý
člen naučiť celý materiál, ktorý sa predtým študoval v expertných tímoch (A, B, C, D, E).
Po splnení tejto úlohy choďte naspäť do svojej pôvodnej skupiny. Na splnenie úlohy máte 15
minút. Veľa šťastia.

3. Krok III. - 15 min.

Lektor vysvetlí techniku tvorby myšlienkovej mapy (príklady myšlienkových máp nájdete
na internete).
Experti sa vrátia do svojich pôvodných tímov a diskutujú o problémoch, porovnávajúc obsah,
ktorý sa naučili a používajúc získané informácie na vytvorenie myšlienkovej mapy.

4. Krok IV. - 20 min.

Zhrnutie a reflexia
Zástupcovia expertných tímov prezentujú svoje myšlienkové mapy celej skupine; lektor pomáha
zhrnúť tému tým, že kladie účastníkom otázky a potom sumarizuje prezentované témy.
Dodatočné zdroje pre lektora z International Labour Organization: www.ilo.org
Puzzle –učebná technika http://en.wikipedia.org/wiki/Jigsaw_(teaching_technique)
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AKTIVITA 4: Spravodlivý obchod - čo je to a
ako funguje
Ciele:
•
•
•
•

Vysvetliť vplyv spravodlivého obchodu na životy výrobcov/ maloroľníkov/ komunít
z ekonomicky rozvojových krajín.
Podporiť účastníkov v rozhodovaní sa pre Fair Trade.
Pozrieť sa na naše rozhodnutia, ktoré robíme pri nákupe potravín.
Vysvetliť vzájomnú globálnu prepojenosť.

Časový rámec: 1 ½ hodiny
Cieľová skupina: Dospelí a mládež 15+
Materiál:

4 nákupné tašky, 20 druhov potravín (viď. zoznam nižšie), rozmanitý výber Fair Trade produktov,
mapa sveta, 4 tabuľky (viď nižšie), nálepky, Fairtrade logo, flipchart-ové papiere, farebné lepiace
papieriky.

Postup aktivity:

1. Úvod - 15 min.
Urobte zoznamovacie kolečko. Opýtajte sa účastníkov odkiaľ pochádzajú a čo by sa na dnešnej
aktivite chceli naučiť. Zistite, čo skupina vie o spravodlivom obchode. Opýtajte sa, či ich miestny
supermarket má v ponuke výrobky Fair Trade?
Poskytnite účastníkom prehľad o spravodlivom obchode (viac informácií nájdete na: www.wfto.
com a www.fairtrade.net) v závislosti od toho, koľko účastníci o spravodlivom obchode už vedia.
Nezabudnite na informácie o tom, ako spravodlivý obchod začínal - jeho históriu a pozadie, ako
aj základné princípy.
2. Svet v nákupnej taške - 40 min.
Každá skupina dostane nákupnú tašku, ktorá obsahuje približne 5 druhov tovaru. Úlohou
skupiny je doplniť tabuľku a uviesť krajinu pôvodu každého výrobku. Tiež napíšte pri každom
výrobku 2 dôvody, prečo tieto produkty prišli z takej diaľky. Úohou skupiny je nájsť krajinu
pôvodu každého výrobku a tiež pokúsiť sa uhádnuť, ktoré výrobky by mohli pochádzať zo
spravodlivého obchodu. Týmto si účastníci osvojujú vedomosti o pôvode potravín. Skupiny sa
následne podelia o svoje zistenia, diskutujú a označia na mape nálepkami krajinu pôvodu každej
položky.
3. Vzájomná závislosť - 20 min.
Prečítajte nahlas nasledujúci citát, alebo ho napíšte na flipchartový papier:
“Kým dnes doraňajkujete, už ste závislý od polovice sveta. Na svete nebude mier, pokiaľ si
neuvedomíme tento základný fakt ” - Martin Luther King.
Spýtajte sa účastníkov, či vedia uhádnuť, kto to povedal a čo to znamená.
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Keď účastníci ukončia diskusiu o citáte, opýtajte sa skupiny, ktoré plodiny a potraviny
nedopestujeme/ nevyrobíme v našej krajine - čaj, káva, čokoláda, banány, ananás, pomaranče,
ryža atď. Spýtajte sa účastníkov, čo dnes jedli a odkiaľ ich potraviny pochádzali. Spíšte zoznam
potravín na flipchartový papier. Požiadajte skupinu, aby si vybrali jeden výrobok zo zoznamu
a predstavili si jeho životnú cestu a ľudí, ktorí sa podieľali na tom, aby sa výrobok dostal
od miesta svojho pôvodu až k nim - spotrebiteľom.

Poznámka pre lektora: Upriamte pozornosť skupiny na skutočnosť, že sme všetci
na sebe vzájomne závislí, potrebujeme obchodovať s inými krajinami, ale potrebujeme s nimi
obchodovať férovo. Poukážte na to, že obchod je veľmi dôležitý vo vzájomne prepojenom svete
a pri získavaní potravín, ktoré jeme, sme závislí od rozvojových krajín.

Odkiaľ pochádzajú vaše výrobky?

Položka

Krajina

Uveďte dva dôvody, prečo niektoré produkty vo vašej nákupnej taške pricestovali z veľkej diaľky

4. Záver a hodnotenie - 10 min.
Ukončite aktivitu všeobecnou diskusiou o témach, ktoré sa v aktivite otvorili.
Dajte každému účastníkovi farebný post- it papierik a požiadajte ich, aby naňho zapísali jednu
vec, ktorú sa počas aktivity naučili a prekvapila ich. Požiadajte ich, aby následne papieriky
nalepili na veľký hárok papiera pri odchode z miestnosti.

Návrh obsahu nákupných tašiek - ak lektor nemá možnosť kúpiť všetky uvedené
produkty, môže použiť obrázky s etiketami vytlačenými z internetu
1.

2.

3.

4.

Nákupná taška:
	Maslo
Írsko
Banány
Dominikánska Republika
Nové zemiaky
Izrael
Konzerva fazule v rajčinovej omáčke
	Veľká Británia
	Olivy
Španielsko
Nákupná taška:
	Cukor
	Írsko
	Pomaranče
	Cyprus
Keksy
Švédsko
Hrozienka
	USA
Káva
	Peru
Nákupná taška:
	Ovsené vločky
Írsko
Špagety
	Taliansko
	Exotické ovocie
Keňa
	Med
Austrália
Kakao
Dominikánska Republika
Nákupná taška:
	Chlieb
	Írsko
Slivky
	Čile
	Ryža
	India
	Cestoviny
Singapúr
	Čaj
	Uganda
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AKTIVITA 5: POCHOPENIE PROCESU

•

Ciele:

•
•

•
•

Preskúmať proces komercializácie výrobkov, ktoré používame v našom každodennom živote.
Preskúmať prepojenia medzi komercializáciou a etickou spotrebou.

Časový rámec: 3 stretnutia, každé trvá 1 hodinu.
Cieľová skupina: Dospelí a mládež 15+. Veľkosť skupiny by mala byť 10-20 ľudí.
Materiály:

Papier, perá a kópie Prílohy 1 a Prílohy 2 (viď nižšie), miestnosť/ priestor s prístupom na internet
(v prípade, ak by ste potrebovali premietať nejaké videá na ilustráciu). Je potrebná prítomnosť
dvoch lektorov.

4.
•
•
•
•
•

Koľko toho ľudia vedeli o Spravodlivom Obchode? Prekvapilo vás to? Prečo niektorí vedia o
Spravodlivom Obchode viac než ostatní?
Je dôležité, aby ľudia vedeli o Spravodlivom Obchode? Prečo áno/prečo nie?
Čo môžeme urobiť, aby sme prehĺbili zapojenie širokej verejnosti do Spravodlivého Obchodu?
Hodnotenie:
Skupinová práca na prepojení jednotlivých konceptov, ktoré sa počas aktivity naučili.
Iniciatíva ľudí pri vypĺňaní dotazníkov.
Schopnosť prehĺbiť aspekty aktivity.
Tvorivosť pri riešení navrhovanej dilemy.
Ťažkosti pri vyhľadávaní informácií.

Poznámky pre lektorov:
Pri tejto aktivite môže vyvstať niekoľko prekážok:

Postup aktivity:
1.
Pracujte najprv s Prílohou 1. Pokúste sa vyplniť pracovný list o produkcii a procese komercializácie
daných výrobkov, ktoré sú súčasťou nášho každodenného života (káva, bavlna, čaj a tabak).
Potom skontrolujte Prílohu 2 a porovnajte svoje odpovede. Na koniec diskutujte o vašich
odpovediach so zvyškom skupiny. Koľko toho viete o výrobnom postupe týchto produktov?
Ktoré časti procesu vám unikli? Prečo myslíte, že vám tieto časti unikli? Napadajú vás nejaké
dôvody, prečo nemáme dostatočné informácie?
2.
V ďalšom kroku napíše pracovná skupina dotazník. Účastníci navrhnú otázky do dotazníku.
V dotazníku sa budú zbierať informácie o občanoch, ktorí sa zaujímajú o spravodlivý obchod.
Keďže táto aktivita sa zameriava na kávu, bavlnu, čaj a tabak, dotazníky by mali byť adresované
majiteľom alebo poskytovateľom týchto výrobkov (kaviarne, obchody s textilom, supermarkety,
trafiky, atď.).
Je vhodnejšie túto aktivitu robiť v malých, približne 4-členných skupinách, pričom sa každá
skupina zameria na jeden výrobok. Každá skupina získa informácie aspoň z troch rozličných
miest a v každej lokalite by malo dotazník vyplniť čo najviac ľudí (predavačky, návštevníci,
majitelia, kuchári, upratovači, atď.), aby sa získalo väčšie množstvo údajov.

•
•
•

Absencia uznášaniaschopnosti pri závere aktivity.
Malé množstvo výrobkov na analýzu. Pri niektorých výrobkoch je nutné ísť viac do hĺbky,
pretože ich výroba vyžaduje oveľa viac ľudí. Je to jednoduchá aktivita, ktorá pomôže skupine
uvedomiť si veľkosť procesov, ktoré stoja za každodennými výrobkami.
Lektor možno bude potrebovať dodatočné školenie o Fair Trade produktoch, kde získa viac
informácií o nich.

PRÍLOHA 1

KÁVA

BAVLNA

ČAJ		

TABAK

							
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9

3.
Po nazhromaždení by sa údaje mali analyzovať a skupiny sa medzi sebou podelia o svoje výsledky.
Bude tiež zaujímavé podeliť sa o skúsenosti spojené so zberom údajov. Na záver celá skupina
diskutuje o nasledovných otázkach:
•

Koľko ľudí ovláda proces Spravodlivého Obchodu a ľudí do neho zapojených?
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PRÍLOHA 2

KÁVA		

BAVLNA		

ČAJ		

TABAK

2	Zber

2	Pestovanie

2	Zber

3	Čistenie

3	Zber

3

Naťahovanie

4

4

Sušenie

5

Fermentácia

								
1
Rozmnožovanie 1	Pestovanie
1	Rozmnožovanie 1	Pestovanie
a sadenie
2
Hnojenie
a strihanie
3	Zber

4
5

Sušenie
a fermentácia
Skladovanie

6

Spracovanie

7	Preprava
8	Reklama

a Predaj
Spotreba

9

a oddeľovanie
vlákien
4	Česanie
a tvarovanie
5	Pranie,
farbenie
a sušenie
6
Spracovanie
pri vysokej
teplote
7
Strihanie
a zavinovanie
8
Šitie
a preprava
9	Reklama
a Predaj

5

Lisovanie
a mletie
Sušenie

6	Preberanie,

6	Preprava

7

7

natriasanie
a zrenie lístkov
Balenie

Balenie

8	Reklama

8	Reklama

9

9

a Predaj
Spotreba

a Predaj
Spotreba

Aktivita 6.: Význam spravodlivého obchodu
pre spotrebiteľa
Ciele:
•
•
•

Prezentovať vedomosti o Fair Trade čaji, káve, čokoláde a iných výrobkoch vrátane krajiny
ich pôvodu, zloženia a štandarde kvality.
Komunikovať informácie o spravodlivom obchode spotrebiteľovi.
Pochopiť výhody výroby Fair Trade kakaa pre výrobcov a ich spoločenstvá.

Časový rámec: 1 ½ hodiny
Cieľová skupina: Dospelí a mládež 15+
Materiály:
•
•
•
•
•

Fotografie kávy, čaju, kakaa a cukru pestovaných na poliach.
Nádoba/ sáčik kávy, čaju a cukru. Tabuľka čokolády.
Mapa sveta.
Pracovný list o cene šálky kávy (v prílohe)
Krabička Fair Trade čaju (Krok 2)
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•
•
•
•

Krabička bežného čaju (Krok 2)
Swap Your Choc’ YouTube video (2 ½ min) dostupné na : (Krok 3)
http://www.youtube.com/watch?v=qV4ywE_gPSU
farebné lepivé post-it papieriky a flipchartový papier (Krok 4)

Postup aktivity:
1. Odkiaľ pochádza vaša káva, čaj a čokoláda - 20 min
Účastníci priradia fotografie plodín k hotovým výrobkom a nájdu krajinu ich pôvodu na mape.
Potom sa pokúsia rozdeliť zisky zo šálky kávy, ktorá stojí 2 eurá (x centov pre pestovateľa,
x centov pre výrobcu, atď) používajúc pritom pracovný list o cene šálky kávy.
Diskusia: Prečo pochádzajú niektoré naše potraviny zo vzdialených krajín? V ktorej časti
procesu produkcie je pridaná najvyššia hodnota? Prečo sú zisky rozdelené takýmto spôsobom?
Aké sú následky tohto delenia zisku?
2. Prieskum Fair Trade výrobkov - 20 min
Požiadajte účastníkov, aby zaznamenali, čo nám dané dva obaly vypovedajú o výrobku (napr.
o aký druh čaju ide, odkiaľ pochádza, kto ho pestoval, kam smeruje zisk atď). Potom porovnajte
a zakrúžkujte informácie, ktoré sa týkajú iba Fair Trade výrobku.
Diskusia:
Čo dodáva Fair Trade značkám z pohľadu spotrebiteľa pridanú hodnotu? Prečo niektorí
spotrebitelia venujú pozornosť etickým problémom? Aké iné faktory ovplyvňujú spotrebiteľov?
3. Kuapa Kokoo Video klip - 15 min
Pozrite si klip na Youtube (horeuvedená URL adresa) a dozviete sa, ako priniesol Spravodlivý
obchod výhody komunitám pestovateľov kakaa v Ghane. Rozprúďte a usmerňujte medzi
účastníkmi diskusiu o video klipe a zistite, či skupina dokáže identifikovať 5 výhod, ktoré
spravodlivý obchod priniesol členom družstva Kuapa Kokoo. Opýtajte sa účastníkov, ktorá
z výhod je podľa nich najdôležitejšia a prečo?
4. Pohyblivá debata o spravodlivom obchode - 20 min
Na ucelenie informácií získaných v aktivite budú účastníci robiť pohyblivú debatu. Vysvetlite im
postup. Jedna strana miestnosti bude predstavovať postoj „Súhlasím“ a opačná strana miestnosti
bude predstavovať postoj „Nesúhlasím“. Medzi týmito dvoma pólmi sa nachádza spektrum
možných postojov. Vysvetlite účastníkom, že prečítate niekoľko výrokov a ich úlohou je nájsť
si v priestore polohu niekde na priamke medzi „súhlasím“ a „nesúhlasím“. Ak sa nevedia
rozhodnúť, postavia sa do stredu miestnosti. Po tom, ako účastníci zaujmú pozíciu, požiadajte
niektorých z nich, aby svoj postoj vysvetlili. Účastníci by mali zmeniť svoju polohu, ak niekto iný
povie niečo, čo zmení ich názor či ovplyvní ich rozhodnutie.
• V súčasnosti na Slovensku majú ľudia príliš veľa starostí s nedostatkom peňazí na to, aby sa
zaujímali o výrobcov vo vzdialených krajinách.
• Výrobcovia/ pestovatelia majú právo dostávať spravodlivé peniaze za plodiny, ktoré pestujú.
• Dodávatelia a zásobovatelia nepotrebujú vedieť, odkiaľ pochádzajú nimi dodávané potraviny
a ako boli vyrobené.
• Fair Trade výrobky na jedálnom/ nápojovom lístku vytvárajú v kaviarni pozitívnu atmosféru.
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Požiadajte niektorých účastníkov, aby vysvetlili svoj názor. Po tom, ako si ich skupina vypočuje,
opýtajte sa, či niekto chce svoju polohu zmeniť.
Diskusia: Účastníci môžu byť vyzvaní, aby formulovali svoje vlastné výroky pre ďalšie kolá
pohyblivej debaty.
Poznámky pre lektorov:
Pracovný list neporovnáva spravodlivý obchod a bežný obchod, hovorí iba o tom, koľko zarába
farmár a koľko platíme za výrobok my, spotrebitelia, poukazujúc na to, ako sa cena za kávový
bôb zvyšuje, kým sa dostane na náš stôl.
1. Farmár v Etiopii dostane 2.04 eura (prepočítané z dolára) za kg kávy
2. Supermarket účtuje 9 euro za kg kávy
3. Kaviareň účtuje 2.50 euro za šálku, 200 euro za kg
4. Farmár dostane 22.6% ceny v supermarkete
5. Farmár dostane .01% ceny v kaviarni

Skutočná cena kávy
Koľko dostane etiópsky farmár za surové kávové bôby:
Cena za kg: _____________
Koľko účtuje supermarket za praženú, mletú kávu vysokej kvality:
	Cena za kg: ______________
Koľko účtuje kaviareň za šálku kávy:
Cena za šálku: ___________
Cena za kg kávy: ___________
(80 šálok/kg)

5. Hodnotenie - 5 min.

Percentá:

Dajte každému účastníkovi 2 farebné lepiace post-it papieriky a požiadajte ich, aby na ne napísali
„jednu vec, ktorú som sa tu naučil/a“ a „jednu vec, ktorú urobím po návrate domov“. Následne
účastníci pri odchode z miestnosti nalepia vyplnené papieriky na veľký hárok flipchartového
papiera.

Farmár zarába ________ % ceny v supermarkete
Farmár zarába ________% ceny v kaviarni
Prieskum Fair Trade výrobkov
1) Kde bol váš výrobok dopestovaný?
Názov krajiny: _____________________________
Zaznačte ho na mape
2) Pomenujte dva dôvody, prečo niektoré naše potraviny pochádzajú zo vzdialených krajín.
a)
b)
3) Ako váš výrobok vyzeral, keď rástol?

4) Prečo by mohli Fair Trade značky zaujať a prilákať spotrebiteľov?
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Aktivita 7: Príbeh vecí

•

Ciele:

Zdôraznite účastníkom, že si majú zapísať alebo zapamätať jednu informáciu pre každú uvedenú
kategóriu, aby sa potom mohli sústrediť na video a užiť si ho.

Časový rámec: 45 minút

3. Reflexia - 10 min.
Po skončení videa sa opýtajte účastníkov na ich prvé dojmy:
Čo si myslíte o videu?
Čo znázorňovali obrázky na začiatku aktivity?
Mali ste aj vy na mysli niečo podobné?

Poskytnúť účastníkom pochopenie životného cyklu výrobku a dopad, ktorý má na ľudí a životné
prostredie.
Analyzovať efektivitu videa „Story of stuff “ ako nástroja komunikujúceho trvalú udržateľnosť.
Povzbudiť účastníkov, aby sa zamysleli nad svojimi spotrebiteľskými návykmi.

Cieľová skupina: Dospelí a mládež 15+
Materiály:
•
•
•

Obrázky reprezentujúce výrobný systém – nakreslite jednoduché obrázky reprezentujúce
ťažbu, výrobu, prepravu, spotrebu a odpady (prípadne môžete na tento účel vystrihnúť
fotografie z časopisov alebo novín) .
video Story of Stuff /Príbeh vecí/ - http://storyofstuff.org/ (video „The Story of Stuff “ je
prevažne založené na údajoch získaných v USA. Avšak ekonomický systém v európskych
krajinách funguje veľmi podobne).
Papier a písacie potreby pre každého študenta.

Postup aktivity:
1. Motivácia - 5 min.
Ukážte účastníkom obrázky reprezentujúce výrobný proces: ťažba, výroba, distribúcia, spotreba,
odpady (podobne ako je to v úvode videa „Story of Stuff “).
Rozdeľte účastníkov do 3–4 členných skupín a každej skupine dajte kópie obrázkov. V tomto
bode im ešte neprezraďte nič o samotných obrázkoch či o téme aktivity.
Na tabuľu napíšte nasledovné otázky a dajte účastníkom 3 minúty na to, aby ich zodpovedali:
Čo podľa vás obrázky reprezentujú?
Ako by ste zoradili obrázky do poradia?
Ako by ste pomenovali jednotlivé obrázky?
Požiadajte účastníkov, aby sa o svoje odpovede a myšlienky podelili s ostatnými. Nijakým
spôsobom ich odpovede nehodnoťte a nekomentujte.
Realizácia - 25 min.
Vysvetlite účastníkom, že si spoločne pozriete video „Story of Stuff “- Príbeh vecí, ktoré sa bude
hlbšie zaoberať témami jednotlivých obrázkov. Požiadajte účastníkov, aby si pri pozeraní robili
poznámky týkajúce sa nasledovných tém:
• Jedna vec, ktorú som už vedel/a.
• Jedna vec, ktorá je pre mňa nová.
• Jedna vec, s ktorou nesúhlasím, alebo o ktorej pochybujem.
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Jedna vec, o ktorej by som sa rád/a dozvedel/a viac.

Potom požiadajte účastníkov, aby sa so skupinou podelili o svoje poznámky, ktoré si zaznamenali
počas filmu. Najprv im dajte minútku čas, nech si prejdú svoje poznámky. Potom postupne
prejdite všetky štyri oblasti, o ktorých si mali robiť poznámky a pri každej oblasti si od skupiny
vyžiadajte aspoň tri odlišné odpovede. Kritické myslenie povzbudíte tým, že vytvoríte rovnováhu
medzi tým, s čím súhlasia, tým, čo je pre nich nové a tým, o čom pochybujú.
Klaďte im otázky, ako napríklad:
Prečo s tým (ne)súhlasíte?
Môžeme vo všeobecnosti povedať, že vieme, čo je správne a čo nesprávne?
Kto o tom rozhoduje?
Podľa čoho sa rozhodujete, či je niečo vierohodné alebo nie?
Napíšte odpovede účastníkov na poslednú tému (jedna vec, o ktorej by som sa rád/a dozvedel/a
viac) na tabuľu, alebo flipchart, aby ste sa k nim neskôr mohli vrátiť. Môžu byť zadané ako
domáca úloha, alebo sa k nim môžete vrátiť počas ďalšej aktivity.
Otvorte so skupinou diskusiu na nasledovné otázky, alebo požiadajte účastníkov o odpovede
na ne:
Aká je hlavná myšlienka videa Story of Stuff?
Prečo si myslíte, že bolo toto video urobené?
Aké techniky používa autor?
Je podľa vás toto video presvedčivé? Prečo áno/ prečo nie?
Myslíte si, že pozretie si videa dokáže ovplyvniť náš spôsob nakupovania? Ak áno, tak ako?

Poznámky pre lektorov:

Na ďalšom stretnutí sa môžete zamerať na niektoré výrazy spomenuté vo videu. Môžete priradiť
študentom internetový prieskum nasledovných výrazov (na hodine, alebo doma), ktorého
výsledky budú prezentovať na ďalšej hodine: korporácia, ťažba/ využívanie neobnoviteľných
zdrojov, externalita / externalizácia nákladov, trvalá udržateľnosť, vedľajšie produkty, lokálna
ekonomika, uzavretý výrobný cyklus.
Od roku 2007, kedy vzniklo video Story of Stuff, vznikli aj iné videá, ktoré informujú o pozadí
výroby rôznych produktov, napr. Story of Electronics (Príbeh elektroniky), Story of Cosmetics
(Príbeh kozmetiky), Story of Bottled Water (Príbeh balenej vody) alebo Story of Solutions
(Príbeh riešení). Tieto filmy v pôvodnom znení sú dostupné na http://www.storyofstuff.org/.
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AKTIVITA 8: DIVADLO UTLÁČANÝCH
Divadlo utláčaných je krátka dramatizácia konkrétnej situácie utláčania. Táto dramatizácia sa
prezentuje publiku, ktoré musí identifikovať osoby, ktoré boli v danej situácií utláčané. Na konci
hry sú ľudia v publiku vyzvaní, aby sa zamysleli, či mohli jednotlivé postavy v hre konať ináč
a to tak, aby hra mala iný záver. Potom sa dramatizácia zahrá ešte raz. Tentokrát majú ľudia
z publika možnosť zastavovať hru a nahrádzať jednotlivé osoby aby prezentovali svoje predstavy
o zmene. Je to nástroj, ktorý môže byť prispôsobený téme zodpovednej spotreby, ktorá sa chápe
ako protipól súčasnej konzumnej spoločnosti.

Ciele:
•
•
•
•
•

Analyzovať situácie spoločenskej nespravodlivosti pomocou divadelných techník.
Rozvíjať predstavivosť a tvorivosť.
Vybudovať priestor pre sebavyjadrenie a radosť zo symbolickej hry.
Rozvinúť priestor pre kolektívne riešenia spoločenských problémov.
Povzbudiť účastníkov k rešpektu voči odlišným pohľadom pri riešení konfliktov.

1.
Odporúča sa začať túto aktivitu nejakou rozohrievačkou, aby sa účastníci v skupine cítili dobre.
Jednou z možností (ale na internete nájdete mnohé ďalšie) je použiť aktivitu Divadelný obraz.
Požiadajte účastníkov, aby sa pohybovali po priestore. Potom facilitátor, zatlieska a povie pojem,
ktorý treba v tichosti zahrať, napr. domov. Všetci účastníci potom pantomímou zobrazujú
„domov“. Rozprávajte sa s účastníkmi o podobnostiach a odlišnostiach v ich zobrazeniach.
Potom začnite nové kolo s novým pojmom (napríklad: žena, chudoba, spotreba, spravodlivosť,
rovnosť atď.).
2.
Situácia, ktorá sa bude v dramatizácii zobrazovať, by mala vyjadrovať nejakú skúsenosť utláčania.
Hraná situácia je buď výtvorom facilitátora, alebo je založená na konkrétnej skúsenosti jedného
z účastníkov, ktorí sa o ňu podelí so skupinou.

Cieľová skupina: Dospelí a mládež 15+. Veľkosť skupiny by mala byť medzi 20-30 ľudí.

3.
Dramatizácia sa točí okolo konfliktu, v ktorom musí hlavná postava nájsť riešenie. Publikum
je vyzvané, aby pomáhalo hľadať možné riešenia jednoduchých každodenných konfliktných
situácií. Pri druhom hraní sa vybraní účastníci zapoja do hry a prehrajú danú situáciu s riešením,
ktoré publikum vopred vymyslelo a predebatovalo. Skupina by mala najprv prehrať situáciu
jedenkrát (poznámka: dramatizácia nemusí byť príliš dlhá, 1-2 minúty úplne postačia). Potom
by mala skupina spoločne diskutovať o možných riešeniach zobrazenej situácie nerovnosti.
Tá istá scénka sa následne prehrá znova, ale tentokrát môžu ľudia z publika hru zastavovať
a navrhovať zmenu. Herci zapracujú navrhované zmeny do scénky, alebo diváci môžu zastaviť
dej a sami vstúpiť do hry a znázorniť riešenie.

Materiály:

4. Hodnotenie aktivity.

Časový rámec: Ideálna doba trvania je dve hodiny. Pred začiatkom aktivity je nutné, aby lektor
identifikoval a pripravil situáciu, ktorá sa bude zobrazovať. Aby bolo obecenstvo pripravené
dávať spätnú väzbu a zapájať sa do dramatizácie, je dôležité, aby pred samotnou dramatizáciou
prebehla úvodná aktivita.

Priestor: miestnosť dostatočne veľká na to, aby v nej mohla prebiehať dynamická aktivita s
30- člennou skupinou. Sú potrební traja facilitátori, ktorí by mali byť dostatočne informovaní
o vzťahoch a možných konfliktoch v skupine, ktoré by si vyžadovali zmeny v scenári.

Postup aktivity:

Poznámky pre facilitátorov:

Je vhodné, ak má facilitátor predošlý tréning alebo skúsenosť s touto technikou, keďže ide
o pomerne zložitú metódu. Je tiež dôležité, aby sa účastníci cítili v skupine dobre, preto je táto
technika efektívnejšia so stabilnou skupinou, kde účastníci dlhodobo spoločne pracujú.

0. Príprava (úlohy pre facilitátorov)
Napíšte scenár, ktorý vyjadruje situáciu týkajúcu sa Etickej Spotreby a/ alebo Spravodlivého
obchodu. Môžete tiež rozvinúť príbeh z konkrétnej situácie, o ktorú sa niekto zo skupiny podelí.
Príklad: V stresujúcej situácii ste sa rozhodli najesť sa vo fast foode namiesto toho, aby ste
uprednostnili domáce jedlo. Toto rozhodnutie vytvorilo vo vás vnútorný konflikt týkajúci sa
zodpovednej spotreby. Môžete analyzovať príčiny, prečo ste sa tak rozhodli a prečo ľudia volia
fast foody? V stresujúcej situácii sa rozhodnete najesť v sieti rýchleho občerstvenia namiesto
toho, aby ste si dali jedlo, ktoré vám doma navarila mama. Toto rozhodnutie vytvorí vnútorný
konflikt týkajúci sa postoja zodpovednej spotreby a jeho príčiny môžu byť analyzované.
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Kapitola 4:

KAMPANE
V tejto kapitole nájdete spôsoby, ako poukázať na problémy spojené so spotrebou a plytvaním
a ako do svojho životného štýlu a každodenného života zakomponovať efektívne riešenia
problémov. Nájdete tu stratégie, ako šíriť informácie pre každú kampaň ako aj inštrukcie, ako
krok za krokom pripraviť vaše kampane. Je iba na vás, akú dĺžku trvania budú mať vaše kampane.

Kampaň 1: POUŽÍVAJ VLASTNÚ TAŠKU
Ciele:
•
•

Poskytnúť účastníkom viac informácií o zodpovednej spotrebe na príklade plastového
odpadu.
Zlepšiť komunikačné zručnosti pomocou informovania ľudí o odpade a znovupoužívaní
materiálov.

Cieľová skupina: Dospelí a mládež 15+

5. Informačné listy ako domáca úloha
Účastníci pripravia infolisty o igelitových taškách, ktoré dávajú odpovede na tieto otázky:
Ako dlho trvá, kým sa plast rozloží?
Koľko igelitových tašiek sa použije a zahodí každý deň/týždeň/rok?
Čo môžeme urobiť? Ako?
Pred začiatkom kampane môžete usporiadať hlasovanie za najlepší informačný list.
6. Infokampaň
Materiál: infolisty, ručne robené nákupné tašky, dvaja facilitátori
Kde? Pred supermarketom
Čo? Vymieňajte bezplatne nakupujúcim plastové tašky za látkové a informujte zákazníkov
o dopade plastov na životné prostredie.

Poznámky pre organizátorov:

Berte do úvahy, že počas kampane budete potrebovať veľké množstvo textilných tašiek!
V prípade, že nemáte dostatočné prostriedky na všetky prípravné kroky kampane, môžete si zvoliť
iba jeden z nich. Avšak odporúčame uskutočniť všetky prípravné kroky pre vyššiu efektivitu.
Šitie tašiek zo starých riflí je veľmi jednoduché. Účastníkov väčšinou veľmi baví šiť si vlastné
nákupné tašky, preto táto aktivita môže trvať pomerne dlho. Je dobré, ak na nákupné tašky
našijete malé logo alebo názov kampane, aby prípadní záujemcovia mali prístup k dodatočným
informáciám.
Táto kampaň vznikla na základnej škole v obci Spišský Štvrtok, Slovensko.

Materiály: Detailnejšie popísané nižšie
Postup aktivity:
1. Informačné video (Čas: 10 minút)
http://www.youtube.com/watch?v=eM2GAQEaed0
http://www.youtube.com/watch?v=gBZdUA8zxJ0
Materiál: dataprojektor, trieda, audio vybavenie (reproduktory), 1 facilitátor
2. Exkurzia na skládke odpadu (Čas: 4 hodiny)
Materiál: pracovné listy (obsahujú niekoľko otázok, ktoré musia študenti zodpovedať), perá,
počet facilitátorov v závislosti od veľkosti skupiny
3. BRAINSTORMING na tému: Čo môžeme urobiť, aby sme spotrebovali menej plastov? (Čas:
20 minút)
Materiál: flipchart, perá, jeden facilitátor
4. Aktivita – Ako si vyrobiť vlastnú tašku z obnoseného šatstva, napr. riflí? (Čas: 4 hodiny)
Materiál: látka (alebo staré šatstvo), šijacie stroje, ihly, gombíky, miestnosť, aspoň traja facilitátori,
v závislosti od veľkosti skupiny
Pri výrobe vlastnej nákupnej tašky sa môžete inšpirovať tu:
https://www.youtube.com/watch?v=TytjGz5QMwM
http://heartycindy.squidoo.com/make-your-own-bag-from-old-clothes
http://momcoloredglasses.com/healthy-living/green-lifestyle/make-a-simple-reusable-clothbag/
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Kampaň 2: Deň nenakupovania

Postup aktivity:

Ciele:

1. Príprava Dňa nenakupovania – (Čas: 4 – 2 týždne pred akciou)
· Zistite si dátum Dňa nenakupovania v danom roku.
· Uistite sa, či si môže váš vybraný obchod ostať jeden deň nez tržby.
· Pripravte pútavú tlačovú správu pre médiá.
· Pošlite tlačovú správu týždeň pred plánovanou akciou denníkom, televíziám a rozhlasu.
· Umiestnite informáciu o tejto akcii na vašu internetovú stránku.
· Pripravte všetky potrebné materiály a načasujte akciu.
· Deň pred akciou pošlite správu o pripravovanej akcii médiám.
· Uverejnite informácie o akcii na vašom facebookovom profile
· Vytlačte niekoľko kópií tlačovej správy pre médiá.

Deň nenakupovania (Buy nothing day) je medzinárodná akcia, ktorá sa koná každoročne
v novembri. Je to deň protestu proti konzumu, ktorý si pripomínajú aktivisti a mnohí
zainteresovaní občania.
Cieľom tejto akcie je rozbehnúť sezónu podpory miestnej ekonomiky a rodín. Nie je to „o zmene
vašich návykov iba počas jedného dňa“ ale „o nabehnutí na dlhotrvajúci záväzok spotrebovávať
menej a produkovať menej odpadu“ .
My sme počas kampane mali otvorený náš Ekoobchod Živica, no nepredávali sme v ňom.
Namiesto predaja sme rozdávali zákazníkom jablká a citáty o dopadoch nadmernej spotreby
od slávnych ľudí.

Časový rámec:

Deň nenakupovania sa v Severnej Amerike koná piatok po americkom sviatku Vďakyvzdania
a v iných krajinách poslednú novembrovú sobotu.
- 6 hodín trvajúca aktivita (časové trvanie sa dá prispôsobiť podľa otváracích hodín obchodov
vo vašej krajine)
- 4 hodiny príprav

Cieľová skupina: Dospelí a mládež 15+, verejnosť (potenciálne stovky ľudí)
Materiály:

Materiály, časové požiadavky, priestor atď. závisia od vášho výberu konkrétnych aktivít pre tento
deň. Pre Deň nenakupovania organizovaný v obchode sú potrebné nasledujúce materiály:
Materiály:
5 kilogramov lokálne dopestovaných jabĺk
1 pekný košík
50 citátov od svetových mysliteľov, vytlačených na menších kúskoch papiera.
6 bielych plachiet
1 klbko špagátu
50 štipcov na bielizeň
−
fotoaparát
Priestor:
obchod
Osoby:
Aspoň 1 osoba (ak sú dvaja, je to väčšia zábava)

2. Deň akcie (Čas: celý deň – trvanie sa prispôsobí otváracím hodinám vášho obchodu)
· Ráno v deň akcie pripravte obchod – prikryte každú policu bielymi plachtami, aby nebolo
vidieť tovar. Na plachty štipcami pripnite papiere s citátmi namiesto tovaru. Na pult uložte
pekný košík naplnený jablkami (vopred ich umyte).
· Otvorte obchod a čakajte na zákazníkov a médiá.
· Každému zákazníkovi vysvetlite filozofiu Dňa nenakupovania (opýtajte sa ich, kedy naposledy
navštívili priateľov, starých rodičov, atď a kedy naposledy navštívili nákupné centrum). Význam
Dňa nenakupovania je dať prednosť duchovným a nemateriálnym hodnotám a zážitkom
pred tými materiálnymi, preto sa pýtame zákazníkov na veci, ktoré sú pre nich vzácnejšie ako
nakupovanie – návšteva starkej, priateľov atď., aby si uvedomili, že tieto veci sú vzácnejšie
ako trávenie času nakupovaním a získavaním vecí. Opýtajte sa zákazníkov na ich najkrajšiu
spomienku – naozaj sa spája s nakupovaním či tovarom? atď.) Potom im ponúknite, aby si
vybrali jeden citát, ktorý si môžu zobrať so sebou. Tiež dajte každému jedno jablko. Nedovoľte
im čokoľvek si kúpiť!
· Nezabudnite fotografovať.
· Každému zástupcovi médií vysvetlite pozadie aktivity, dajte im kópiu tlačovej správy, citát
a jablko.
· Večer uverejnite na vašej internetovej stránke a Facebooku niekoľko fotografií a postrehov.

Poznámky pre organizátorov:

Problémy: Nikto nepríde, nezáujem médií a niektorí zákazníci môžu byť nahnevaní, ak cestovali
do obchodu a nakonec nič nenakúpili.
Silné stránky: Nízke náklady, atraktívne pre médiá, jednoduché
Slabé stránky: Musíte mať obchod, nevhodné pre veľkú skupinu ľudí a obchod musí byť pomerne
známy, aby návštevníci a médiá prišli.
Tipy a triky: Buďte dobre pripravení, aby ste vedeli rozprávať o histórii a význame Dňa
nenakupovania
Viac informácií:
http://en.wikipedia.org/wiki/Buy_Nothing_Day
https://www.adbusters.org/campaigns/bnd
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Kampaň 3: KAMPAŇ FAIR TRADE BANÁNY

KAMPAŇ 4: FAIR TRADE RAŇAJKY

Deň Fair Trade banánov je celoeurópska akcia, pri ktorej je snaha urobiť rekord o čo najviac Fair
Trade banánov zjedených za 24 hodín.

Ciele:

Ciele:

•
•

Zvýšiť povedomie o Fair Trade a Fair Trade banánoch.
Zvýšiť povedomie o nerovnostiach a nespravodlivosti v obchodnom systéme na príklade
pestovania banánov.

Ide o zábavnú aktivitu, ktorá sa môže konať v centre mesta, v supermarkete, škole atď., najmä ak
je do akcie zapojených viac skupín, alebo miest. Ak je vás viac, môžete súťažiť o to, kto zje viac.

Časový rámec: 1 deň alebo niekoľko hodín, v závislosti od miesta konania
Cieľová skupina: Dospelí a mládež 15+

•

Zvýšiť povedomie o spravodlivom obchode a svetovom dni spravodlivého obchodu
Zvýšiť podporu spravodlivého obchodu v miestnej komunite

Fair Trade raňajky sú na pripomenutie si Svetového dňa Fair Trade.
Malo by ísť o stretnutie ľudí, ktorí podporujú spravodlivý obchod.
Fair Trade raňajky by sa v rovnakom čase mali organizovať na mnohých miestach krajiny/
regiónu.

Cieľová skupina: Dospelí a mládež 15+
Časový rámec: Svetový deň Spravodlivého Obchodu sa každoročne organizuje 2. májovú

sobotu. V Českej republike raňajky začínajú obyčajne o 10:00 ráno, ale začiatok môžete
naplánovať podľa vašich miestnych zvyklostí.

Materiály: skupinu koordinátorov (2-3 ľudí) a miestnych organizátorov, ktorí budú na akcii
ako dobrovoľníci, Facebook-ovú fun page a web stránku

Materiály:
•

•
•

Banány, kontaktujte miestne supermarkety alebo distribútorov so žiadosťou o darovanie
banánov pre túto akciu. Na výmenu môžete ponúknuť zmienku o nich či logo v tlačovej
správe a iných mediálnych výstupoch.
Materiály o spravodlivom obchode na rozdávanie.

Postup aktivity:

V prvom rade nájdite miestne organizácie, ktoré budú na jednotlivých miestach akciu
koordinovať.

Koordinátor:

Postup aktivity:
1.	Požiadajte miestne supermarkety/ obchody a dovozcov banánov o darovanie banánov
pre účely tejto kampane.
2.
Kontaktujte miestne školy, mládežnícke skupiny atď a informujte ich o tejto kampani
a čase jej konania.
3.
Kontaktujte miestne noviny/ rádiá, aby ste prostredníctvom nich informovali verejnosť
o tejto kampani.
4.	V supermarketoch/ školách/ mládežníckych centrách/v centre mesta pripravte stoly,
na ktorých budú košíky s banánmi a bezplatne ich rozdávajte.
5.
S každým banánom ponúknite ľuďom informačné letáky o spravodlivom obchode
s banánmi.
6.
Každá skupina má prehľad o počte zjedených banánov.
7.
Na konci stanoveného času všetky skupiny informujú organizátora o konečnom počte
zjedených banánov.
8.	Organizátor bude informovať tú skupinu, ktorá za 24 hodín zjedla či rozdala najviac
banánov.
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· jeho/jej úlohou je „zastrešovať” a dodávať akcii jednotný charakter
· urobí promo video (pokiaľ je to možné)
· komunikuje a pomáha jednotlivým organizátorom
· pracuje s médiami
· spravuje web stránku a Facebook „fun page“
· rozosiela informačné materiály organizátorom
1. Príprava a plánovanie
Je dôležité začať plánovať s dostatočným predstihom. Odporúča sa začať s prípravami šesť
mesiacov pred akciou.
Členovia koordinačného tímu môžu mať rozdelené úlohy (napr. jeden komunikuje
s organizátormi, jeden spravuje web stránku a Facebook a jeden pracuje s médiami). Odporúča
sa mať web stránku, ktorá slúži ako hlavný zdroj informácií. Facebook zas môže byť hlavný
nástroj propagácie. Čím viac „like”-ov získate, tým viac ľudí sa o akcii dozvie a tým viac ľudí
príde na samotné raňajky.
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2. Propagácia akcie
Ponúknite iným organizáciám a jednotlivcom zúčastniť sa akcie približne 3 mesiace pred
začiatkom (aby ste tak vytvorili sieť ľudí, ktorí majú o akciu záujem). Čím viac lokalít na raňajky
sa vám podarí zorganizovať, tým viac mediálnej pozornosti sa im dostane. Dodržte zásadu iba
jedných Fair Trade raňajok v každom meste či dedine.
Urobte promo video, ktoré bude tiež slúžiť ako motivácia pre ľudí, ktorí by sa radi zapojili. Video
by malo byť krátke, chytľavé a zábavné. Niekoľko príkladov nájdete na http://www.youtube.
com/watch?v=QibqLnRnIis&feature=youtu.be.
3. Komunikácia s miestnymi organizátormi
Pri komunikácii s organizátormi si treba dať pozor na nasledovné:
- Kto je v každom meste kontaktná osoba (majte zoznam e-mailov a telefónnych čísel).
- Kde presne sa budú raňajky konať; malo by to byť na ľahko dostupnom verejnom priestore (park,
verejná záhrada) – treba zabezpečiť pekné miesto, aké by ste si vybrali na piknik s priateľmi.
- Kedy bude akcia začínať (vždy druhú sobotu v máji, podľa možnosti v rovnakom čase; 10.00
ráno je obyčajne dobrý čas, keďže je vonku už teplejšie)
Po získaní všetkých týchto informácií vytvorte na Facebook-u udalosť pre každé dohodnuté
mesto.
Ak máte možnosť, pošlite organizátorom balíček informačných a promo materiálov (napr. letáky
o spravodlivom obchode, odznaky, nálepky atď.), ktoré sa môžu počas akcie rozdávať. Môžete
tiež navrhnúť a vytlačiť plagáty, ktoré pošlete organizátorom a do ktorých si iba vpíšu miesto
a čas konania.
Objasnite organizátorom, že účastníci raňajok by si mali priniesť vlastné jedlo, pozostávajúce z
lokálnych a Fair Trade potravín. Zverejnite na Facebook-u alebo web stránke niekoľko receptov,
ktoré obsahujú Fair Trade potraviny, napr. Fair Trade koláč.
Pošlite organizátorom inštrukcie o tom, čo komunikovať médiám (približne týždeň pred akciou).
Tieto informácie môžu použiť ako základ tlačovej správy, ktorú môžu rozoslať miestnym
médiám.
Informujte organizátorov o tom, aké informácie od nich budete potrebovať po skončení akcie
(napr. koľko ľudí sa zúčastnilo, fotografie, atď.)
Pripravte tlačovú správu, ktorú rozpošlete národným médiám v deň konania akcie.
4. Po akcii
Zozbierajte všetky „čísla” (počet miest, v ktorých sa akcia konala, počet účastníkov v každom
meste).
Vyberte nejaké zaujímavé informácie a fotografie pre tlačovú správu, pridajte konečné čísla
a v ten istý deň rozošlite celoštátnym médiám.
Pošlite všetkým organizátorom e-mail, v ktorom im poďakujete za vynaloženú námahu
a ponúknite im ďalšie možnosti spolupráce (napr. účasť na seminári o Fair Trade).

Organizátor:

· organizuje Fair Trade Raňajky priamo na mieste konania – v danom meste či dedine
· vyberá presné miesto konania akcie
· zabezpečuje promo akcie vrátane komunikácie s miestnymi médiami
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· má na starosti celý priebeh raňajok vrátane sprievodného programu, zábavy pre deti, prípravy
na mieste, označenie miesta (smerovky)
· organizátor je tiež aktívnym účastníkom, pozýva priateľov, pripravuje na raňajky jedlo, mal/a
by mať rolu pozitívneho príkladu a je priamo prepojený s koordinátorom
1. Príprava a plánovanie
Zvoľte si pre akciu vhodné miesto. Všetci účastníci by sa na raňajkách mali cítiť príjemne. Presné
miesto konania akcie závisí od koordinátora. Najčastejšie miesta bývajú parky, nábrežia, sady,
záhrady, námestia atď. Je dôležité, aby bolo miesto verejne prístupné, známe a vo vonkajších
priestoroch, aby sa aj okoloidúci mohli kedykoľvek pridať. Najlepším miestom je priestor,
ktorý je nejakým spôsobom charakteristický pre dané mesto. Ak sa v blízkosti nachádza nejaká
dominanta alebo pamiatka, je treba pri nej urobiť skupinovú fotografiu!
Pamätajte na to, že počasie v máji môže byť pomerne nevyspytateľné, preto majte v zálohe aj iný
priestor. Všetci účastníci musia vopred vedieť, kde sa nachádza miesto konania v prípade “plánu
B” (prostredníctvom web stránky, Facebooku, alebo plagátov).
Cieľom Fair Trade raňajok je osláviť spoločne Svetový deň Fair Trade. Je dôležité, aby sa raňajky
na všetkých miestach konali v rovnaký čas - v druhú májovú sobotu. Vhodný čas na začiatok je
napríklad 10.00 doobeda, kedy už je slnko dosť vysoko.
2. Propagácia
Pošlite všetkým svojim priateľom pozvanie na akciu cez e- mail alebo Facebook a skúste tiež
vymyslieť iné spôsoby propagácie akcie (napr. bulletin); iní organizátori vám môžu tiež pomôcť
s propagáciou a uverejniť na svojej stránke banner (banner vám pošle koordinátor emailom).
Najlepší spôsob na propagáciu akcie je prostredníctvom účtu na Facebooku.
Používajte plagáty, ktoré vám poslal koordinátor, prípadne vaše vlastné a vyveste ich v blízkosti
miesta konania akcie. Plagáty je dobré tiež vyvesiť v okolí miest, kde sa schádza vaša cieľová
skupina (kaviarne, kultúrne strediská, kluby, atď.). Plagáty obyčajne vydržia iba niekoľko dní,
preto nie je potrebné vyvesiť ich príliš skoro.
V deň akcie označte smerovkami cestu k miestu konania raňajok, aby ste prilákali náhodných
okoloidúcich. Rozvešajte balóny, plagáty, obrázky, ktoré vám dodal koordinátor. Je dôležité
zvýrazniť miesto konania. Pre vyznačenie miesta konania budete potrebovať špagát, fixy, nožnice
a pásku.
3. Pripravte sa na veľký deň
Pripravte nejaké aktivity pre deti. Rodičia to veľmi ocenia. Pripravte si kvízy, omaľovánky a iné
hry, ktoré vám poskytne organizátor. Pokiaľ je to možné, vytvorte na mieste konania detský
kútik s dobrovoľníkom, ktorý sa bude hrať a dohliadať na deti, tak sa budú môcť aj rodičia
zúčastniť a zapojiť. Pre deti majte pripravené farbičky, voskovky a papiere či kartón.
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Dajte všetkým účastníkom vedieť, aby si doniesli vlastnú stravu a nápoje. Účastníci by mali
priniesť Fair Trade výrobky a tiež môžu pridať akékoľvek bio a lokálne potraviny podľa vlastnej
chuti. Napríklad je jednoduché upiecť koláč z Fair Trade kakaa a cukru alebo nátierku s Fair
Trade koreninami. Fair Trade čaj, kakao a kávu si môžu priniesť v termoskách. Organizátori
tiež môžu priniesť horúcu vodu a mlieko a nápoje sa môžu pripravovať čerstvé na mieste.
Ak je to potrebné, termosky alebo hrnce sa tiež dajú vypožičať od neziskových organizácií či
zo školských jedální.
Budete tiež možno potrebovať nejaké taniere, šálky, hrnčeky, servítky, lyžičky, nože, obrus atď.
Raňajky je možné prestrieť na zem alebo na stoly (na to však obyčajne organizátor potrebuje
povolenie od mesta alebo miestneho zastupiteľstva). Namiesto stolov je možné použiť prázdne
kartónové krabice prikryté obrusom. Pokúste sa vyhnúť jednorázovým plastovým riadom, keďže
nie sú priateľské k prírode.

Fair Trade Raňajky v Českej Republike

V Čechách organizuje túto akciu pravidelne od roku 2011 spoločnosť NaZemi (www.nazemi.
cz). V roku 2014 sa Fair Trade Raňajky uskutočnili na 115 miestach a celkovo sa ich zúčastnilo
4420 ľudí. Základné informácie o tejto akcii nájdete na http://ferovasnidane.cz/

Kapitola 5:

Zdieľaná ekonómia

Zdieľaná ekonómia: Zdieľanie zdrojov pre udržateľnú spoločnosť
Alternatívne výmenné metódy vynímajú výmenu ekonomických tovarov z trhového systému
a vracajú ich komunite. Preto nie sú založené na princípe súťaživosti, ale na celom spektre
postupov spolupráce ako napríklad barter, dar, požičiavanie atď.
Alternatívne modely nemajú za cieľ prioritne získavanie „vlastníctva“, ale skôr „používanie“ vecí
a prístup k službám.
V mnohých európskych krajinách je množstvo iniciatív a platforiem, ktoré uľahčujú kolektívne
nákupy, spoločné vlastníctvo, požičiavanie... Neváhajte a využívajte ich!
Táto kapitola sa zameriava na niekoľko iniciatív, ktoré reprezentujú príklady dobrej praxe medzi
iniciatívami zdieľanej ekonómie a tiež ilustrujú princípy kooperatívnej a darovej ekonómie .

Aktivita 1: 1010 spôsobov ako získať novú
knihu – BEZ PEŇAZÍ!
Ciele:
•
•

Propagovať zodpovednú spotrebu v rámci komunity znovupoužívaním vecí, ktoré sú pre
niekoho bezcenné a nepotrebné, ale užitočné pre iných.
Odradiť ľudí od spotreby nových vecí, keď existujú dostupné použité produkty.

Cieľová skupina: Dospelí a mládež 15+
Časový rámec: 1 týždeň
Materiály: Miesto konania, 4-10 dobrovoľníkov, 1 koordinátor, propagačné materiály (plagáty,
letáky, atď.)

Popis aktivity:

Zber a „predaj“ kníh za cenu dobrého skutku, ktorý navrhne darca každej knihy.
Darovanie kníh.
Počas piatich dní organizátori zbierajú knihy na mieste konania akcie. Darcovia sú vyzvaní, aby
stanovili cenu knihy: nie materiálnu cenu, ale nejaký dobrý skutok, ktorý by mal nový majiteľ
knihy urobiť. „Cena” sa napíše na malú ceduľku a založí sa do knihy. Človek, ktorý má o danú
knihu záujem, si najprv pozrie ceduľku a zistí, či mu „cena“ vyhovuje. Každá kniha má svojho
čitateľa.
Počas jedného týždňa môže akýkoľvek milovník kníh prísť na miesto konania akcie (či už
nejakú knihu daroval, alebo nie) a zobrať si knihy, ktoré chce a „zaplatiť“ za ne dobrým skutkom.
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Aktivita 2: Bezplatný obchod

Aktivita 3: Bezplatný trh semienok

Ciele:

Skutočne bezplatný trh je miesto, kde každý zúčastnený prispieva svojimi prebytkami veľmi
rozmanitých semienok kvetov, okrasných rastlín či zeleniny. Jedným z dôvodov tejto iniciatívy
je potreba zachovať tradičné osivo.

•
•
•
•

Cieľom tejto aktivity je zabezpečiť voľný prístup k znovupoužiteľným produktom a voľný
obeh výrobkov medzi ľuďmi danej komunity.
Zvyšovať povedomie o vedomej spotrebe tým, že znížime potrebu získavať nové produkty
dostupné na trhu
Podporiť komunitného ducha tým, že ponúkneme druhým dostupné výrobky, ktoré už daný
jednotlivec nepotrebuje
Zvyšovať povedomie o dostupnosti kľúčových zdrojov na úrovni spoločenstva.

Cieľová skupina:

Do cieľovej skupiny patria členovia miestnych komunít.
Veľkosť skupiny: táto aktivita je otvorená komukoľvek, kto má čokoľvek, čo už nepoužíva, alebo
nepotrebuje a je ochotný darovať to na používanie iným členom komunity.

Časový rámec: celodenná aktivita, organizovaná pravidelne
Materiály:

Veci na výmenu, vhodné sú akékoľvek „hnuteľné“ veci, ktoré ľudia chcú darovať (napr. oblečenie,
veci do domácnosti, nábytok atď.)
Podľa možnosti veľký priestor voľne dostupný členom vybranej komunity. Jeden organizátor je
potrebný na zozbieranie všetkých vecí na začiatku akcie a ich viditeľné umiestnenie.

Popis aktivity:

Inštrukcie:
Všetky predmety prinesené na darovanie sú zozbierané a rozložené tak, že ľudia prechádzajúci
po miestnosti/ priestore si vyberajú veci, o ktoré majú záujem.
Hodnotenie:
Ako organizátori si môžeme spísať zoznam druhov a počtov predmetov, ktoré boli medzi ľuďmi
vymenené. Tiež sa odporúča vytvoriť internetové fórum alebo web stránku, na ktorej by mohli
účastníci zhodnotiť svoje novonadobudnuté veci a vyjadriť vďaku iným darcom.

Zdroje a odkazy:

http://www.1010waystobuywithoutmoney.org/
http://www.maibine.eu/Proiecte.aspx
http://www.lucrurigratis.ro/

Ciele:

Cieľom tejto aktivity je podeliť sa o osivo rôzneho druhu. Bezplatný trh semienok znamená, že
všetko je úplne zadarmo a nekomerčné, organizované samotnými účastníkmi. Žiadne peniaze,
žiadne podmienky o výmene alebo vrátení čohokoľvek.
Ciele navrhovanej aktivity sú nasledovné:
Zachovať tradičné druhy zeleniny, ovocia a okrasných rastlín.
Podporovať myšlienku „ekonómie daru“.

Cieľová skupina: Akýkoľvek jednotlivec či organizácia, ktoré sa zaujímajú o záhradkárstvo
Časový rámec: závisí od ponuky a potrieb účastníkov
Veľkosť skupiny závisí od množstva osiva, ktoré je k dispozícii a od miesta, kde výmena bude
prebiehať.
Materiály:

Rôzne druhy semien, stoly, na ktorých sa vystavia rôzne druhy osiva, obálky na balenie semien,
ceduľky na označenie každého druhu, potrebné na poskytnutie dôležitých informácií o pôvode
semien a návodu na pestovanie.
Priestor vyberieme v závislosti od možností – môžu to byť napr. spoločenské miestnosti,
komunitné centrá, námestia atď.
Informovanie: odporúčame venovať sa v zvýšenej miere komunikácii akcie. Dbajte na to, aby
sa o akcii dozvedelo široké spektrum ľudí a organizácií, ktoré majú o tento typ akcií záujem:
tradiční poľnohospodári, ako aj amatéri, poľnohospodárske univerzity, roľníci a roľnícke
asociácie, organizácie, ktoré sa venujú konceptu zdieľania.

Popis aktivity:

Inštrukcie:
Akciu organizujú samotní účastníci. Žiadne peniaze, žiadny barter. Malo by vzniknúť dočasné
autonómne územie, kde sa ľudia zapájajú do ekonómie daru, ktorá je alternatívou k modelu
rozdelenia zdrojov na základe peňazí či výmeny.
Je možné ponúkať miestne semená ako aj prebytky vopred nakúpených semien. Dôležité je vždy
poskytovať presné informácie (pôvod semien a návod na pestovanie).

Zdroje a odkazy:

Spoločenský sprievodca – Manažment sociálnej zodpovednosti- Sprievodca pre neziskové
projekty http://www.societal.ro/ro/e-ghid/
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Sprievodca zodpovednou spotrebou – Čo, prečo a ako?
http://natalia-ciobanu.wix.com/rrrproject#!the-guide
1010 spôsobov ako kúpiť knihu bez peňazí – Cluj-Napoca, Romania https://www.facebook.
com/events/211665852333568/264374050396081

Dodatočné informácie a zdroje
Charta Princípov Spravodlivého obchodu (FLO - WFTO): www.fairtrade-advocacy.org/
about-fair-trade/what-is-fair-trade/charter-of-fair-trade-principles
Svetová Fair Trade Organizácia (WFTO) – globálna sieť organizácií, ktoré reprezentujú reťaz
dodávateľov Fair Trade. Členstvo vo WFTO dodáva Fair Trade organizáciám kredibilitu a identitu
prostredníctvom medzinárodného garančného systému; miesto učenia kde sa môžete prepojiť
s rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi z celého sveta; nájdete tu nástroje a tréningy na dosiahnutie
lepšieho prístupu na trh; je to spoločný hlas, ktorý hlása spravodlivý obchod.
www.wfto.com
Fair Trade Advocacy Office (FTAO) – vystupuje v mene hnutia spravodlivého obchodu pre
Fair Trade a spravodlivé obchodné podmienky s cieľom zlepšiť živobytie marginalizovaných
producentov a pracovníkov v krajinách globálneho Juhu. FTAO je spojená iniciatíva organizácií
Fairtrade International, European Fair Trade Association a World Fair Trade Organization –
Europe. Okrem mnohého iného ich webstránka obsahuje zozbierané najdôležitejšie dokumenty
hnutia Fair Trade a Európskej Únie týkajúce sa spravodlivého obchodu. www.fairtrade-advocacy.
org
Fair Trade Towns – medzinárodná kampaň Fair Trade Mestá: www.fairtradetowns.org
European Fair Trade Association (EFTA) je asociácia desiatich najväčších dovozcov fair trade
produktov v deviatich európskych krajinách (Rakúsko, Belgicko, Francúzsko, Nemecko,
Taliansko, Holandsko, Španielsko, Švajčiarsko a Veľká Británia).www.european-fair-tradeassociation.org
Fair Trade Connection – komunikačná agentúra, ktorá sa špecializuje na tvorbu Fair Trade
materiálov. Vydali sa na globálnu cestu stretnutí s Fair Trade výrobcami, s ktorými robia
rozhovory, aby ich tak priblížili spotrebiteľom. Používajú najnovšie technológie, ako napríklad
online video, blogy a sociálne siete. Ich klientmi sú drobní Fair Trade výrobcovia ale aj veľké
západné distribučné firmy.fairtradeconnection.org
Fairtrade Media – trvalo udržateľné pozdravy a pohľadnice. Časť zisku využíva Fairtrade Media
na podporu vzdelávacích a environmentálnych projektov v Tanzánii (Afrika). www.fairtrademedia.com
Fair Trade Resource Network – sa snaží zlepšiť životy ľudí pomocou alternatív spravodlivého
obchodu tak, že poskytujú informácie, iniciatívu a inšpirácie. FTRN zhromažďuje, tvorí a šíri
vzdelávacie materiály jednotlivcom aj organizáciám. http://www.fairtraderesource.org
Trade Justice Movement – koalícia organizácií, ktoré sa zaoberajú spravodlivosťou v obchode,
vrátane odborových zväzov, pomocných agentúr, kampaní za životné prostredie a ľudské práva,
Fair Trade organizácií, náboženských a spotrebiteľských skupín... Hnutie je podporené viac než
60 členskými organizáciami s miliónmi individuálnych členov. Organizuje kampane za kľúčové
zmeny a úpravu nespravodlivých pravidiel a inštitúcií, ktoré ich vytvárajú- ako napríklad WTO
(Svetová Obchodná Organizácia). http://www.tjm.org.uk
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RUGMARK India – majiteľ certifikačnej značky, ktorý garantuje dovozcom a nákupcom, že
koberce s týmto logom boli vyrobené/ vyvezené spoločnosťou, ktorá sa zaviazala pracovať bez
pomoci nelegálnej detskej práce. Toto je kontrolované efektívnym dozorným mechanizmom.
www.rugmarkindia.org
MPS Group – rozvíja a spravuje skupinu certifikátov, ktoré garantujú trvalú udržateľnosť
v poľnohospodárstve. Štandardy MPS sú medzinárodne uznávané a slúžia ako návod
v oblasti poľnohospodárstva. Nekladú pritom dôraz iba na životné prostredie. Pri posudzovaní
a certifikácií MPS tiež kladie dôraz na trvalú udržateľnosť v oblasti kvality a sociálnej sfére.
Rovnakým spôsobom MPS ponúka v tejto oblasti „nástroje“, ktorými adekvátne zabezpečiť
korporátnu sociálnu zodpovednosť. www.my-mps.com
Bio certifikácia: certifikačné logo európskej značky ekologického poľnohospodárstva je
zobrazené na väčšine produktov Spravodlivého obchodu. Je garanciu toho, že označený
výrobok spĺňa kritéria ekologického poľnohospodárstva, ktoré sú stanovené Európskou Úniou.
Certifikácia ekologického poľnohospodárstva je nezávislá od certifikácie Fair Trade. ec.europa.
eu/agriculture/organic/index_en.htm
Polish Fair Trade Assotiation: prvá certifikovaná Fair Trade Organizácia v Poľsku, člen WFTO.
Táto asociácia je prvým distribútorom Fair Trade potravín v Poľsku, poskytujúc najširšiu škálu
výrobkov. Tiež usporadúva rôzne vzdelávacie, informačné a propagačné aktivity a kampaň Fair
Trade Mestá v Poľsku. www.sprawiedliwyhandel.pl
Centros Educativos por el Comercio Justo: Sieť škôl v Španielsku, ktoré pracujú v oblasti
Spravodlivého Obchodu. Propagujte spotrebu Fair Trade na školách a rozširujte informácie
o Fair Trade smerom von http://www.ciudadjusta.org/content/view/37/39/
Clean Clothes campaign: Clean Clothes Campaign /kampaň čistého oblečenia/ sa venuje
zlepšovaniu pracovných podmienok a práv pracovníkov globálneho priemyslu s textilom
a športovým oblečením. http://www.cleanclothes.org/
Kampaň: Fair Trade na školách a univerzitách: Kampaň Fair Trade Univerzity urobí z vašej školy
spúšťač zmeny s podporou celonárodnej siete študentov, zamestnancov a učiteľov. Táto iniciatíva
prebieha v niektorých partnerských krajinách už niekoľko rokov. http://fairtradecampaigns.
org/campaign-type/universities/
Kampaň: 1010 spôsobov ako kupovať bez peňazí: Obchodné tranzakcie založené na cene
bez peňazí. Aktivita zameraná na propagáciu kultúry zdieľania, dobrovoľníctva, spolupráce
a zodpovednej spotreby. http://www.1010waystobuywithoutmoney.org/
Fairtrade Foundation campaign: Rôzne návrhy kampaní zamerané na rôzne cieľové skupiny.
Nájdete tu mnoho iniciatív prispôsobených na rôzne ciele. http://www.fairtrade.org.uk/get_
involved/campaigns/
Trade Campaign: Obchodná kampaň organizácie Oxfam tlačí vlády a kľúčové osobnosti k
vytvoreniu nových obchodných pravidiel- spravodlivých zákonov, ktorých dôsledkom bude
skutočná a pozitívna zmena v boji proti chudobe. http://www.oxfam.org/en/campaigns/trade
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