
Fair trade – výsledky a výhledy 

25. 3. 2013 komise ZM 



• Únor 2011 – komise ZM ustanovila Řídící/ pracovní 
skupinu pro fair trade. 

• Duben 2011 – začal mezinárodní projekt 
Aware&Fair a RM schválila Deklaraci na podporu FT. 

• V červnu 2011 jsme splnili všech 5 kritérií a v září 
2011 se oficiálně stali Fairtradovým městem. 

 

Jak to vše začalo 



• 25 ochutnávek fair trade produktů při různých akcích (veřejné 
fórum, Kapradí, adventní jarmarky..) 

• 78 seminářů a besed na téma fair trade a rozvojového 
vzdělávání (přes 2500 posluchačů) 

• 2 prezentace o Fairtradovém městě Litoměřicích na 
konferencích v ČR a 3 v zahraničí (Berlín, Poznaň, Hannover) 

• 5 velkých akcí pro veřejnost (2x férová snídaně,  Férová káva 
o páté, Férové město v pohybu, Módní přehlídka ft oblečení + 
vernisáž v knihovně) 

• 1. národní fairtradová konference v ČR 

• Divadelní workshop 

Co se nám podařilo 



Co se nám podařilo 







• 52 % obyvatel Litoměřic ve věku 7 a více let zná 
výraz Fair Trade 

• Myšlenku Fair Trade podporuje 69 % respondentů 
(78 % žen vs. 59 % mužů).  

• 28 % respondentů někdy zakoupilo (samo nebo 
někdo z jejich rodiny – domácnosti) výrobek 
s označením Fair Trade.  

• 40 % obyvatel Litoměřic ví o tom, že jejich město 
nese status Fairtradové město. Tento fakt (certifikace 
města podporujícího Fair Trade) podporuje 65 % 

respondentů. 

 

 

 

 

 

Výsledky průzkumu 



• Podpora pana starosty, Zdravého města 
Litoměřice a Oddělení projektů a strategií. 

• Dobrá spolupráce s českými NGO (Fairtrade ČR, 
NaZemi, ShineBean, SEVER, EA..), místními PO 
(školy, knihovna, IC, MKZ, DDM..), obchodníky i 
zahraničními partnery        sdílení dobré praxe.  

• Rozpočet projektu Aware&Fair. 

 

 

 

 

 

 

Co nám pomohlo 



• Projekt Aware&Fair prodloužen do června 
(semináře, ft průvodce, tv spoty, „Živá mapa“) 

• Aktivity Fairtradového města budou dále 
realizovány díky Řídící skupině pro fair trade – 
schválený Akční plán pro rok 2013. 

• Fair trade jako součást aktivit Zdravého města 
Litoměřice (info stánek+ochutnávka při akcích) 

 

 

 

 

 

 

Výhledy 



 

 

 

 

 

 

Pozvánka 



Díky za pozornost! 

Marcela Trejbalova  

+ 420 737 222 681 

marcela.trejbalova@litomerice.cz 

 

http://zdravemesto.litomerice.cz 

 


