TISKOVÁ ZPRÁVA

Mezi Fairtradová města přibylo Valašské Meziříčí. Tamější stavební průmyslovka
navíc získala titul Fairtradová škola.
Valašské Meziříčí, 24. května 2018 – Valašské Meziříčí se stalo dvanáctým městem v České republice,
které obdrželo titul Fairtradové město. Rodinu Fairtradových škol zase rozšířila zdejší Střední
průmyslová škola stavební, počet českých a moravských Fairtradových škol tak stoupl na 26.
Ocenění bylo jak zástupcům města, tak zástupcům školy předáno dnes, ve čtvrtek 24. května na slavnostním
ceremoniálu v obřadní síni ve Valašském Meziříčí. Za město jej od zástupců neziskových organizací Fairtrade
Česko a Slovensko a NaZemi převzala místostarostka Valašského Meziříčí Yvona Wojaczková. „Udělení
titulu Fairtradové město pro nás znamená především dobrou vizitku, podobně jako členství v Národní síti
Zdravých měst České republiky. Otevírají se nám další možnosti už tak dobré spolupráce s neziskovými
organizacemi, se školami a podnikateli. Účast v projektu také napomáhá v mezinárodní spolupráci s partnery,
kteří se rovněž vážně zabývají otázkami spravedlivého obchodu. Město touto formou prezentuje svou
společenskou odpovědnost a posiluje vědomí o spravedlivém obchodu u svých obyvatel,“ řekla k udělení
titulu Y. Wojaczková.
Valašské Meziříčí splnilo všech pět mezinárodních kritérií pro udělení titulu, mezi která patří oficiální podpora
fair trade ze strany města, dostatek prodejních míst s fairtradovými produkty, podpora fair trade místními
občany a institucemi, vytvoření řídicí skupiny, která kampaň koordinuje, a aktivní spolupráce s médii v této
oblasti. Na podpoře a propagaci fair trade město spolupracuje především s místní Charitou, Gymnáziem
Františka Palackého a Střední průmyslovou školou stavební.
Právě druhá zmíněná škola získala zítra titul Fairtradová škola. Ve školním bufetu SPŠ stavební Valašské
Meziříčí jsou k dispozici fairtradové výrobky, ve školní jídelně se pořádají fairtradové snídaně, jednou týdně si
studenti o velké přestávce mohou ve vestibulu zakoupit fairtradovou kávu, čokoládu nebo čaj. Řídicí skupinu,
která tyto aktivity koordinuje, tvoří kromě pedagožky Kateřiny Skalické také pět studentů školy. „Z pohledu
učitele mi připadá dobré narušovat každodennost školního dne něčím nezvyklým, proto máme jednou za
týden ve škole fairtradovou kávu a čaj. Tak se přes chuťový prožitek dostaneme k tomu, co fair trade
znamená. Je důležité upozorňovat na to, co stojí v pozadí výrobků, které si běžně dopřáváme. Díky
nadšencům z řad našich žáků se nám daří předávat myšlenky férového obchodu dál a získaný titul beru jako
odměnu za naši práci a výzvu k dalším aktivitám,“ říká Kateřina Skalická. „Jsme rádi, že jsme součástí
dobrých věcí a můžeme je podporovat. Troufám si říct, že teď každý žák naší školy ví, co je to fair trade.
Radovat se společně z titulu budeme o velké přestávce s výbornou fairtradovou kávou či čajem,“ doplňuje ji
jedna ze studentek, Eva Tkadlecová.
Dalšími Fairtradovými městy v ČR jsou: Český Krumlov, Chrudim, Hodonín, Kroměříž, Litoměřice, Mladá
Boleslav, Třebíč, Volyně, Vsetín, Praha 8, Valašské Klobouky a nejnověji Valašské Meziříčí. Mezi světová
Fairtradová města patří např. Londýn, Řím, Paříž, Madrid, Brusel nebo Rio de Janeiro.

Kontakt pro média: Lenka Dvořáková, tel. +420 730 192 038, lenka.dvorakova@fairtrade-cesko.cz.

DALŠÍ INFORMACE:

Fair trade je způsob obchodu, který zaručuje pracovníkům z tzv. rozvojových zemí odpovídající odměnu za jejich
práci. Pěstitelé a řemeslníci v rámci fair trade dostávají za svou práci takovou výkupní cenu, která odpovídá
nákladům na výrobu a zaručuje jim důstojný život. Mezi základní principy fair trade patří férové obchodní
podmínky, dodržování lidských a pracovních práv, šetrnost k životnímu prostředí nebo vyplácení fairtradového
příplatku, který je investován do projektů místního rozvoje. Fairtrade celosvětově podporuje 1,6 milionu drobných
farmářů a pracovníků ve 125 zemích světa. Fairtradový výrobek lze poznat podle označení ochrannou známkou
FAIRTRADE® na obalu.
Fairtradová města je mezinárodní iniciativa, jejímž cílem je osvěta v oblasti fair trade a podpora prodeje
fairtradových produktů v daném místě. Ve světě běží již déle než deset let a v současnosti se k ní hlásí více než
1 700 měst ve 24 zemích včetně metropolí jako je Paříž, Londýn, Brusel, Řím či Madrid. V České republice
odstartovala v roce 2011. Koordinují ji organizace Fairtrade Česko a Slovensko, Ekumenická akademie a
NaZemi.www.fairtradovamesta.cz
Fairtrade Česko a Slovensko zastupuje Fairtrade International v České republice a na Slovensku. Mezi hlavní
oblasti činnosti patří rozvoj trhu a podpora prodeje fairtradových výrobků v České republice a na Slovensku,
zvyšování informovanosti a zapojování spotřebitelů a odborné veřejnosti do podpory fair trade, monitoring
používání známky FAIRTRADE® v ČR a na Slovensku a dohled nad dodržováním stanovených pravidel pro její
použití. Důležitou součástí je také marketingová podpora produktů označených známkou FAIRTRADE®,
zastupování českého a slovenského fairtradového hnutí v zahraničí a další činnosti, které jsou v souladu s cíli a
posláním Fairtrade ČS. www.fairtrade-cesko.cz
NaZemi je nevládní nezisková organizace prosazující globální rozvojové vzdělávání do škol i mimo ně, zasazuje
se o odpovědnost firem v jejich dodavatelském řetězci a propaguje fair trade jako účinnou podporu chudým
pěstitelům a řemeslníkům z rozvojových zemí. www.nazemi.cz
Ekumenická akademie nevládní organizace, která prosazuje alternativní přístupy při řešení současných
ekonomických, sociálních a ekologických problémů a přenáší je do praxe v podobě konkrétních projektů.
Tématem fair trade se zabývá od roku 2003. www.ekumakad.cz.

