AKČNÍ PLÁN 2014
ŘÍDÍCÍ SKUPINY PRO FAIR TRADE v LITOMĚŘICÍCH
Cílem plánovaných aktivit je rozšířit povědomí o spravedlivém obchodu a rozvojové spolupráci mezi
co nejvíc věkových skupin obyvatelstva pomocí různých nástrojů propagace a osvěty.
Tohoto cíle dosáhneme prostřednictvím následujících oblastí:

1. Kulturně - osvětové akce pro veřejnost
Férová snídaně
Termín:
Místo:
Zodpovědnost:
Organizátor:
Spolupráce:

10. 5. 2014, 10.00 hod
areál Masarykovy ZŠ
řídící skupina pro FT
Město Litoměřice, Proluka, Masarykova ZŠ, DDM Rozmarýn
SEVER, Fér Kafe, FairLady, Káva,čaj,koření, Knihovna KHM,
Litoměřicko24, Český rozhlas SEVER, Dětské zastupitelstvo,
ShineBean

Anotace:

Akce je happeningem příznivců hnutí fair trade a koná se na mnoha
místech po celém světě. Účastníci si přinesou své oblíbené fairtradové
produkty a potraviny z lokální produkce a společně posnídají. Vyjádří
tak svoji podporu myšlenky spravedlivého obchodu.

Vyhodnocení:

Úspěšná akce, cca 200 účastníků. V příštím ročníku zvažujeme změnu
místa konání.

DUN DUN
Termín:
Místo:
Zodpovědnost:
Organizátor:
Spolupráce:

pátek 13.6.2014, 10.00 – 21.00 hod
Mírové náměstí v Litoměřicích
řídící skupina pro FT, ShineBean
Zdravé město Litoměřice, ShineBean
SEVER, Fér Kafe, Káva,čaj,koření, Knihovna KHM, Masarykova ZŠ,
Litoměřicko24, Český rozhlas SEVER, Dětské zastupitelstvo, Oblastní
muzeum v Litoměřicích, Siriri, Fair, Oper

Anotace:

Společná akce řídící skupiny pro FT a občanského sdružení
ShineBean o.s. (nově transformovaného na o.p.s) a jejich
spolupracujících neziskových organizacích, zaměřena na osvětu
rozvojové pomoci v Africe a fair trade. Hlavní část akce bude probíhat
na náměstí (pódium a stan od MKZ), kde budou i stánky s africkým
zbožím, se zdravým, lokálním a fairtradovým občerstvením.
Doprovodná část pak bude probíhat v knihovně a muzeu. Dopoledne
zaměřeno na děti, odpoledne na rodiny s dětmi a širokou veřejnost.
Fairtradový vláček bude projíždět městem a svážet návštěvníky.
Jednotlivé možné aktivity: módní přehlídka afrických šperků a ft
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oblečení, hudební vystoupení (Yellow Sisters, Zdeněk Bína),
bubnování (Petr Šušor), autorská čtení, workshopy, foto soutěž fair
trade a já (organizátor Petr Hermann)
Vyhodnocení:

Velmi vydařená akce, cca 1200 účastníků. Pro úspěch plánujeme
zopakovat v příštím roce.

Akce podpořené grantovým systémem podpory fair trade
Termín:
Zodpovědnost:

březen – prosinec 2014
řídící skupina pro FT, žadatelé o granty

Celkové
náklady
projektu
(Kč)

Požadovaný
příspěvek
(Kč)

Přidělený
příspěvek
(Kč)

Pro LUKA o.s.
Litoměřice

16 000 Kč

4 000 Kč

4 000 Kč

ShineBean, o.p.s.
Litoměřice

6 500 Kč

4 000 Kč

4 000 Kč

Spolek LiPen
Litoměřice

4 000 Kč

3 700 Kč

3 700 Kč

ZŠ Litoměřice,
Na Valech

4 300 Kč

4 000 Kč

4 000 Kč

Masarykova ZŠ
Litoměřice
Hynkovo hravé
divadlo, z.s.

5 000 Kč

4 000 Kč

4 000 Kč

3 800 Kč

3 800 Kč

2 000 Kč

3 800 Kč

3 800 Kč

2 000 Kč

27 300Kč

23 700 Kč

Poř.
číslo

Název projektu

Organizace

1.

Na FairOVKU O KÁVĚ

2.

Fair Trade aktivity na
festivalu Dun Dun

3.

Čokoláda s příběhem odpovědné nakupování

4.

Pečou s námi maminky
fairtradové svačinky

5.

Akce Dun Dun a zahájení
školního roku 2014-2015

6.

Fair trade hrou

7.

Město čte - s Hanou
Hindrákovou cestujeme do
Afriky

Knihovna K.H.Máchy
Litoměřice

CELKEM

Vyhodnocení:

43 400 Kč

Všechny podpořené projekty byly realizovány.
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2. Přednášky, semináře, workshopy
Přednášky pro veřejnost, pro pacienty Městské nemocnice v Litoměřicích
Termín:
Zodpovědnost:
Organizátor:
Spolupráce:

leden - prosinec 2014
předsedkyně řídící skupiny
Město Litoměřice
ShineBean

Anotace:

O Malawi a místních farmářích zapojených do fairtradového obchodu
přednáší Marcela Trejbalová. O Keni a rozvojové spolupráci přednáší
Renata Rokůsková. Obě přednášející rozvojové země navštívily a mají
osobní zkušenost s cílovými skupinami rozvojové spolupráce a fair
trade.

Vyhodnoceni:

Uskutečněné přednášky a semináře:
30.4.2014 Marcela Trejbalová: přednáška na semináři rozvojové
spolupráce
4.6.2014 Marcela Trejbalová: přednáška o fair trade pro studenty
EKONOMu
13.6.2014 Renata Rokůsková: seminář pro veřejnost Fair trade po
africku
16.10.2014 Marcela Trejbalová: prezentace na Národní faitradové
konferenci
17.10.2014 Bruce Crowther: seminář pro žáky Masarykovy ZŠ
seminář Život s fair trade pro veřejnost

Osvěta pro zaměstnance Městského úřadu a příspěvkových organizací a jejich
reálná podpora fair trade
Termín:
Zodpovědnost:
Organizátor:

leden – prosinec 2014
koordinátor Zdravého města
Město Litoměřice

Anotace:

V rámci různých akcí a seminářů pořádaných různými odbory
Městského úřadu se podávají fairtradové nápoje, jsou k dispozici
informační letáky a účastníci se dozvědí základní informace o fair
trade. Stejně tak na sekretariátu starosty a některých odborech se
kupují a konzumují fairtradové produkty. Cílem je zkoordinovat veřejné
nakupování a prosadit jednotnou koncepci pro všechny, která by
upřednostňovala „trvale udržitelné nakupování“.

Vyhodnocení:

Při akcích MÚ se podávají fairtradové nápoje, rovněž sekretariát
starosty podává návštěvám fairtradové nápoje.

3. Metodika, průzkum
Malé granty pro podporu fair trade
Termín:
Zodpovědnost:

leden – březen 2014
řídící skupina pro FT
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Anotace:

Finančním příspěvkem podpoříme aktivity a malé projekty týkající se
podpory fair trade. Zapojíme tak do šíření spravedlivého obchodu další
zájmové skupiny a rozšíříme spektrum aktivit o nové nápady.

Řídící skupina pro fair trade – „propojenost a spolupráce“
Termín:
Zodpovědnost:

leden – prosinec 2014
řídící skupina pro FT

Anotace:

Řídící skupina je otevřená platforma setkávání a spolupráce lidí, kteří
se hlásí k spravedlivému obchodu nejen v myšlenkách, ale také svým
osobním zapojením do plánovaných akcí. Skupina a její činnost by
měla být dlouhodobě udržitelná, proto je důležité co největší zapojení
členů napříč různými zájmovými skupinami a jejich vzájemná
spolupráce.

Vyhodnocení:

Řídící skupina se v letošním roce sešla šestkrát.

Kontrola certifikovaných fairtradových provozoven
Termín:
Zodpovědnost:
Organizátor:

leden – prosinec 2014
Hana Tobiášová
řídící skupina pro FT

Anotace:

V minulých letech bylo uděleno 13 certifikátů „Fairtradová provozovna
města Litoměřice. Certifikace bude pokračovat i v roce 2014. Postupně
(a opakovaně) bude kontrolováno dodržování kritérií oceněnými
provozovnami.

Vyhodnocení:

Kontrola v letošním roce proběhla dle Metodiky kontroly certifikátů
fairtradových provozoven. Tři z oceněných provozoven již nenabízejí
fairtradové produkty a o znovu zavedení nabídky těchto produktů
v současné době neuvažují.

4. Propagace, informační materiály
Články v novinách tištěných i elektronických, informace v rozhlase a kabelové
televizi
Termín:
Zodpovědnost:
Spolupráce:

leden – prosinec 2014
předsedkyně řídící skupiny, koordinátor Zdravého města, Proluka Petra Dostálová
tisková mluvčí města - Eva Břeňová, Litoměřicko24, Český rozhlas
SEVER, Litoměřický deník, 5+2

Anotace:

Média jsou mocnou zbraní dnešního světa, bez kterých je efektivní
osvěta téměř nepředstavitelná. Usilujme o co největší četnost, alespoň
jednou do měsíce. Ft spoty – větší využívání.

Vyhodnocení:

FT spoty jsou opakovaně promítány ve foyer kina Máj a v Infocentru na
Mírovém náměstí.
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Upoutávky na akce, používání roll-upů, letáků, férového průvodce
Termín:
Zodpovědnost:
Spolupráce:

leden – prosinec 2014
koordinátor Zdravého města
členové řídící skupiny, Proluka, MKZ

Anotace:

Plakáty by měly být zajímavé, nevšední a hravé. Nejvíc funguje osobní
pozvání přátelům a do toho se mohou zapojit úplně všichni!
Rollups a další propagační materiály by se měly používat na všech
osvětových akcích pro veřejnost.

Vyhodnocení:

Na akcích města jsou k dispozici propagační materiály o fair trade,
používáme roll-upy, používáme stan s logem Fairtradové město. Na
konferenci učitelů Kapradí byly pedagogům předány poslední výtisky
Příručky pro učitele.

5. Obhájení statusu Fairtradové město
Termín:
Zodpovědnost:

leden 2015
předsedkyně řídící skupiny

Anotace:

Řídicí skupina Fairtradového města každoročně posílá Asociaci pro fair
trade zprávu o plnění kritérií a žádá o obnovení statusu. Tato žádost
obsahuje především:
 seznam uspořádaných osvětových akcí a happeningů (nejlépe
včetně několika fotografií)
 přehled dosažené medializace (nejlépe včetně odkazů)
 přehled městem využívaných produktů
 aktuální seznam prodejních míst
 aktuální složení Řídicí skupiny
 plán do budoucna
Na základě této zprávy pak Asociace městu obnovuje status
Fairtradové město.
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